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Boğazların tahkimi meselesinde 
Fransa tezimize muarız de~ ildir. T. Rüştü Aras 
Bay Flandenle bu mesele e mutabık kalmıştır 
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Alman Muhbra ün gece verildi 
Alman cevabı Londra Berlinde ayni saatta 
neşredildi. Almanya • ...... ~.... yapmıyacaktır 
ON DOKUZ --

Londra, 1 (Ô.R) - Royteria Roma muhabiri 
bildiriyor: 

Bujiln Doju Afrikası harekitı arasında bu-
raya ıelen haberler arasında çok garip ve ta· 
yam dikkat bir kısım vardır. 14000 kitiden 
mllrekkep bir ltalyan kolu tank, tayyare ve 
tliter motlrll kuvvetlerin himayeli altuacla Tana 
iila .ahili bOymıca ileri harekltma devam eder-
kea GuJUi ••kimde Hi,.,.....,.. belden
•• l• Wr ......._ wil•ıMt-.:· 

Toplu olarak, inde fiden tanklann berine 
saldıran hayvanlar ilk olarak üç tankı de'Vir
mişler ve tankların &zerine çıkmaılarclır. Sıcak
hk derecesinin 71 derece ıantigrad olduiu ba 
mevkide yorsun olan ltal7an kuvvetleri İltira· 
hata girecekleri bir mada karplqbldan daram
dan &rk~k serilemitle~. Bu ıırada 1ta1,_ 
kuvvetlen arumda panik zuhur etmİf Ye ha 
kuvvetler 25 kilcmetrelik Wr •hayı terk ede
rek ricat .......... .... ~ .... ,__ 

Celal Bayar -istanbl'da tetkllder J• 
INIC•k, sonra lzıalre 

gelecek 
lataabul, 1 ( Hmui ... 

birimizden ) - Ekonomi Ba· 
kaaı Celal Bayar cuma günü 
ıehrimiıe gelecektir. Eko• 
nomi Bakamna, bakanlı kihra 
cab tefkilatlancbrma direk
tlrli refakat etmektedir. 

Nisan ayı •onlarında An· 
karada toplanmaSJ mukarrer 
bulunan iiıllm koogresi ha· 
zırlıklanna devam edilmek· 
tedir. Evvelce de bildirilcliti 
ıibi bu konıreye müstahsil 
ve ihracatçı mlimeuilleri it· 
tirik ederek tıdm maua· 
linin i.tUclariuaJ01111 iti 
g6riifllekektir. 

Ekonomi Bakanı Celil Ba-

Japonlar 
•••••••• 

Bil' Sovyd K~Mtalı 
Moakova 1 (A.A) - Taa 

ajanm, Mopl ve Mançari hu
dudunda vakubulan yem Ye 
mGhim bir hlcliseyi naklet• 
mektedir. 

Top, tank, Zırhh otomobil ve 
tayyare ile m&cehheı japon
Mançuri m&freıeleri Adikolon 
vakınında Moğol hud\lt mUha
fızlanna tekrar h&cum etmİf
lerdir. Bu mevkii işgal eden 
mlfraeler Tam11ikbulak'a ka~ 
dar ilerlemifler ve huduttan 4S 
kilometre içeride olan Tam-
11k' a yaklatmlflana da takviy. 
m&frezeıi alan Moğol muhafız· 
lan bu müfrezeleri def etmiı
lerdir. 

Tas ajan11, müıademelerin 
ıık sık devam etmekte olcla
ğunu iliye ediyor. 

Geri çekilen Japon ve Man
çuri kunetleri de yardım kn
vetleri aidatından yeniden hl· 
cuma gepnİflerdir. 31 llart 
akpmı ıelen son hahertere 
tire llojol halk Cmnllqeti 
topnlckmda _....... _~ 

• 



S ahlle 2 

Urayımız 
Dava kökünden 
hal yoluna girdi 

- Baş tarafı inci sav/ada -
uzak bulunmak mevcudun daha 
iyisini vücuda getirmek arzu
suna engel teşkil edemaz. Bu
gün hepimiz göriiyoruz ki işJi
yen otobüsler ath tramvaylar 
kadar yüz karasıdır. 

Medeni geçinen dünyanın 
hiç bir yerinde bu kadar ipti-
dai nakil vasıtalarına rastlatıa
maz. Nihayet bu işin daha mü· 
kemmel bir hale ifrağı için 
lazım olan sermaye de yüz, 
yüz elli bin lira arasındadır. 
Beheri üçer l--in liraya mal ola
cak elli otobüs halka biraz hu
zur verebilir. Bu para da so
kağa ablacak değildir. Bir çok 
defalar hesapları yapılmıştır ki 
yalnız hükumet ile stadyum 
arasmdaki yolcu nakliyabndan 
masraf çıkhktan sonra elli bin 
lira kar temin eylemek imkanı 
vardır. 

Bu imkandan dolayıdır ki, 
yalnız bu kısmın işletme hakkı 
kendilerine verildiği takdirde 
belediyeye maktuan yılda yir
mi bin lira taahhüd edecek 
sermayedarlar ortaya çıkmıştı. 
Eğer kendisinin de bir o kadar 
kazanacağına emin bulunma
mış olsa hiç bir sermayedar 
böyle bir teahbüdü aklından 
bile geçiremez. Demek oluyor 
ki belediye koyacağı sermayeyi 
en kötü ihtimalJcrde, göz önüne 
getirilmek suretile üç beş sene 
içinde amorti edebilecek bir 
durumdadır. 

Şu halde belediye bu işe 
girişmekten neden korksun ve 
neden ürksün? 

Rakamların beliğah halkın 
şiddetli ihtiyacı karşısında asla 
tereddüd gösterilmemiştir.Tak
dir ederiz ki iki milyonluk İs· 
tikrazın ödenmesinde çekilen 
zorluklardan dolayı belediyemiz 
yeni bir istikraz kararı verir· 
ken hayli düşünmekte haklıdır. 
Fakat bu istikrazm diğerinden 
çok büyük farkı vardır. Bu 
öyle bir borçtur ki kendi ken
disini daima amorti etmek kpd
retindedir. 

En mükemmel bir nakil va
sıtası sonradan vücuda getiril
miş olsa bile elde kalacak mal-
zemenin tasfiyede yine bir de
ğeri vardır. Bu itibarla bele
diyemiz borç albna girmekten 
asla çekinmemc.li, cesaretli 
adımlarla ıztırab kaynağı olan 
davayı kökiinden halletmelidir. 

Eski nhbm şirketinden, li
man inhisanna devredilen he
saplar ve rakkamlar bu cesareti 
takViyc edecek mahiyettedir. 
Şehir meclisi dün yalmz altmış 
bin liralık istikraz için belediye 
reisine salahiyet vermiştir. ilk 
fiili deneme sonunda bu sala
hiyetin ihtiyaca g6re artbrıla-
cağında şüphemiz yoktur.Şimdi 
azami sür'atle belediye otobüs
lerini Koraon üzerinde görmek 
istiyoruz. 
~a.kk.ı C>oa.k.oğl.u. 

~········································· 

Puvason davrilden 
Eczacı Kemal Akta, 

naell aldandı 
Dün Nisanın · biri olmak do

Jayııile Hilil Eczanesi sahibi 
eczacı Kemal Aktaşı pek şık 
bir şekilde aldatmışlardır. Öğ
leye doğru lzmirpalas otelinden 
Hilal eczanesine telefone edili· 
yor. Fransadan Kemal Aktaşın 
kolonya esansı getirdiği fabri· 
kanın direktörü Izmire gelip 
lzmirpalasa indiği ve anide 
rahatsızlanarak Kemal Aktaşa 
telefone edilmesini tenbih ettiği 
söyleniyor. Kurnaz zannettiği

miz reklam ustadımız hemen 
bir arabaya atlayarak oteli 
boylamış ve orada kendisine 
büyük bir 7.arf içinde Bir Nısan 
balığı hediye edilmiştir. Aziz 
eczacımız bn muzib arkadaşı 
aramaktadır. Artık araya dur
sun. 

VENi ASIR 

ŞEHİR BABERLERİ 

Şehir meclisi toplandı 
•• ı... ................. .. 

Şehir .............................................................................. 

Kordonda otobüs servisleri tesisi Meclisi 
ittifakla kabul edildi iç Bakanına 

teşekkür etti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belediye altmış bin lira 
Avrupaya otobüs 

istikraz temin ederek 
ripariş edecektir 

Şehir meclisi karariyle dün 
iç bakanımız bay Şükrü Ka
yaya şu teşekkür telgrafı 
gönderilmiştir: 

Şehir meclisınin Nisan içtima ·--""""~--.-..-,~--,-~~~....-r-,'.";""'""'~~-.;t:"':7"'~~ 

devresinin ilk toplantısı şarbay 
doktor Behçet Uz'un başkan
lığında dün saat on albda ya
pılmışbr. 

Başkan celseyi açb ve aza
dan bay Suat tarafından eski 
zabıt okunarak kabul olunduk
tan sonra 936 yılı bütçe taslağı 
hakkındaki riyaset tezkeresi 
okundu ve bfitçe encümenine 
havale edildi. 

Vilayet umumi meclisi aza
lığına seçilen azadan Sabire 
Salbn şehir meclisinden istifa
nameıSi okunarak kabul edildi. 

BELEDiYELER BANKASI 
HiSSESi 

Belediyeler bankasının tesi
sine karşıhğı olarak büaçeye 
tahsisat konması hakkındaki 
Şarbaylık tezkeresi biidçe en
cümenine havale edildi. Karşt
yakada tesis edilen Yamanlar 
suyu doldurma mahallinden 
damacanalarla sablacak su üc· 
retinin tayinini istiyen Şarbay
lık tezkeresi de tarife encn
menine havale edildi. Dahiliye 
Vekaletinden Fuvar hakkında 
gelen tezkere okundu ve aza
dan B. Sabri şehrimiz hakkın
da bukadar yakın alika gös
teren Dahiliye Vekili Şükrü 

Kayaya meclis namına teşek
kür edilmesi hakkındaki tek· 
lifi kabul edildi. 

OTOBÜS iŞi 
Otobüs satın alınması için 60 

bin liralık istikraz akb veya 
bu otübüslerin gelirleri karşılık 
gösterilmek suretile otobl111 
alınarak işletilmesi ve meclis 
Nisan toplantısı esnasında bu 
masele bitirilemezse daimi en
cümene salahiyet verilmesi ve 
kadro yapılması hakkında Şar
baylığıo teklifi okunmuf ve 
iyzahat istenmiştir. 

Şarbay 3 senelik tecrübeden 
sonra otobüslerin ancak bele
diyenin bizzat işletmesi ile inti· 
zam ve balkın refahı temin 
edileceği kanaab hasıl oldu
ğ'!nu ve bunun için para ve 
salahiyet istendiğini söyledi. 

Azadan doktor Ali Hallin ve 
Hüsnü Tunak da bu fikri mü
dafaa ettiler. 

VARiDAT MENBAI 

Mustafa Buldanla - Şehrin 

umumi nakliyat işinin inhisar 
albna alınması çok zaruridir. 
Bundan baıka bu it belediye
miz için bir de varidat men· 
baı olacakbr. Yalnız Şarbay· 
dan şunu da sormak iste· 
rim. Kordonda tramvay iş
letmek teşebbüsü vardı bu iş 
ne oJacakhr? 

Şarbay - Tramvay işi mü· 
zakeresinin ne olacağı henüz 
belli değildir. Yalnız şu vardır 
ki kordonda otobüs işletmek 
işi daha hayırlıdır. 

TRAMVAY LAZIM MI? 
Doktor Mitat - Şehirin oa

kıl vasıtası işinin düzeltilmesi 
çok şayanı temenni olduğunu 
söyledikten sonra dedi ki : 

Vesaiti nakliye denince ev
veli akla gelen tramvay işidir. 
Tramvayın işlemesi çok zaru· 
ridir. lzmir geniş ve y2yıtmış 
bir haldedir. 

Sehrin tramvay iıleyemiye-

Belediyenin sipariş edeceği iki kaJ/1 otobüsler,· bu11/ar 65 yolcu istiab etmektedir 
cek semtlerine otobU. işletme
lidir. Tramvay işinin biran ev
vel halledilmesi hususunda 
Nafia vekileti nezdinde teıeb
büsatta bulunulmuı çok 9ayanı 
temennidir. Eğer teklif edilen 
otobBa servisi işi tramvay işi 
halledilinceye kadar muvakkat 
olarak isteniyorsa ona göre iti 
daha dar tatmak lizımdır. 

Ahmed Şlikrü - Midhat ar· 
kadquı bu husustaki fikri çok 
yerindedir. Ben de buna ta· 
mamen iftirik ederim. Bu mem
lekette elektrik mevcud iken 
günün birinde bunu elektrik 
işini idare edenl~e yapbrmak 
elbette mümkün olacakbr. Bu 
işin en çıkar yolunun ne oldu
ğunu daimi encümeni incele
meli neticeyi meclise bildirmeli 
ve ondan sonra karar verilme
lidir. 

KORDON SERViSi 
MUVAKKATTIR 

Bay Suat da otobüs işi hak
kında izahat verdi ve 60 bin 
liralık tahsisat ile ancak mfis· 
tacel hatlara otodüs almak 
mümkün olabileceğini tramvay 
yapılmcaya kadar bu otobüs
lerin Kordonda işletileceğini 
balkın memnun olması istendi
ğini söyledi. 

BiR FiKiR 
Sadi - Görüyorum ki bu iş 

esaslı tutulmıyor. Esaslı tutul
mıyan işler daima omuzda bir 
yük olarak kalır. Kordon için 
ahnacak otobüslar tabii bOyük 

arabalar olacaktır. Bunlar bil
ahare Tepecik ve sair semtlere 
işletilemez. Onun için bir ko· 
misyon teşekkül etmelidir. 

Galib - Kordonda otobüs 
işletecek.ek diğer hatlar ne 
olacaktır. 

ZARAR YOKTUR 
Suad Yurdkoru - Galibin 

fikirlerine iştirak edemiye
Bugün şehirde zarar-

h bat yoktur. Otobüsler 
muhakkak halkın kesif bulun
duğu hatlara işlemaktedirler. 

Makineleri gayet k6t6, yıpran
mıt bir haldedir, bundan belki 
zarar ediyorlar, bu iş bir ele 
geçerse her halde balkın çok 
daha fazla memnun olacağı 

şekilde işl~tilir. 
Galib - Y ıpraomış otobüs 

varsa o belediyenin kabahati
dir. Seyrüsefer dairesi nıçın 
vazifesini yapmıyor bunları 

işten menetmiyor, Zararlı hat 
yoktur, nazariye ile olmamalı 
rakamla söylenmelidir. 

AMME iŞi 
Azadan Aziz, İJİn amme 

hizmeti olacağına göre, zararlı 
hat, kArb hat mevzuubahsola
mıyacağım söyliyerek işin nasıl 
idare edileceği, kaç otobüs 
alınacağı hakkında izahat is
tedL 

Şarbay, halkın istifade ede· 
miyeceği bir şekilde idare edi
len otobüslerin zarar etmedi
ğini, ve belediyenin iyi oto· 
büslerle halka daha iyi hizmet 
edebileceğini ve acil olan hat
lardan işe başlanacağını ve 
fakat diğer otobüslerin de za• 
rarlanna meydan verilmiyece
ğini, onların da münasib hat
lara taksim edileceklerini 
söyledi. 

Biz kat'iyen halka hizmet 
ve kin da muhakkak olan bu 
işe ilk adımımızı atbğunız anda 
muvaffakıyet muhakkaktır. 

Karşımıza çıkan bazı mücs· 
sescleri meclisin heyeti umumi· 
yesi karsısına çıkar1rsak tabii 
ki müzakere imkanı olmaz. 
Salahiyet verildiği takdirde işe 
girişeceğiz. Bunun için esasın 

kabul edilip edilmediği mese
lesini reye koyuyorum. 

Reye koydu ittifakla kabul 
edildi. 

ITTIF AK REYi 
Belediye heyeti fenniyesinin 

°Cumhuriyet hükumetinin 
yüksek yardımlarına her sene 
biraz daha layık olmağa ça
laşan ve inkılapcı Türkiyenin 
ekooomsal durumunu iç ve 
dışa canlı ve toplu bir şe
kilde göstermek amacını gü
den arsıulusal Fuvarımıza 
bütün hususi idareler ve 
belediyelerle ticaret odaları-
nın iştiraklerini emreden ta-

, miminize ve bu vesile ile lz
mirimiz hakkında gösterdi
ğiniz sıcak ve heyecanlı duy· 
gulara hararetle teşekkür 
edilmesi Şehir meclisinin bu 
günkü toplantısında ittifakla 
kararlatmıştır. Keyfiyeti de
rin saygılar&mla arzederim.,, 

Or. Behçet Uz 
Şarbay 

Muallimler 
hakkında 

Ücretle çalışanlara istirahat 
ve zati işleri için yılda azami 
15 gün ve raporla tahakkuk 
eden hastalıklanndan dolayı da 
iki ay izin verileceği maaş 

kanununun 13 ncü maddesinde 
yazılı oldugu Kültür bakanlı
ğından §ehrimizdeki alakadar· 
lara bild irilmiştir. idari işlerle 
mükellef olan baş öğretmenle
rin munzam idare ücretleri 
hakkında ela bu madde hük· 
müne göre muamele yapılması 
ve hastalık izinleri iki aydan 
fazla süren baş muallimlere 
iki aydan sonraki zaman için 
munzam idare ücreti verilme
mesi bildirilmiştir. ... . ..... . 

At yarışları 
Pazar günü başlayacak olan 

ilk bahar at yanşlanna şimdi
ye kadar koşularda görülmemiş 
taylar ve atlar iştirak edecek
tir. Kayit muamelesi baytar 
müdürlüğünde bugün öğleye 
kadar deveım edecek ve sonra 
kapanacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu işi teıbit etmesi keyfiyeti 
de reye konuldu ve kabül 
edildi. Riyasete altmış bin lira
lık istikraz salahiyeti de reye 
konuldu ve o da ittifakla kabul 
edildi ve en son olarak takri
rin heyeti umnmiyesi reye ko
nuldu ve bu da ittifakla kabül 
edildi. 

Başka müzakere edilecek bir 
şey bulunmadığından haftaya 
Perşembe gunu toplanılmak 

üzere celseye son verildi. 

EL HAMRA SiNEMASI 2573 
TELEFON 
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r KÖŞEMDEN l ·--------· Terslik mi! 
Uğursuzluk mu? 

Dün sabah ya' aldan kalkhm: 
- ilk görüşün su olsun t 

Denize bak! Diye karım mırıl· 
dandı. Ne oldu bilmiyorum, 
denizin yüzüne bakamadam .. 

Galiba solumdan kalkmışhm, 
palas paodıras; işe geç kala
cağım diye; yüzüme bir iki su 
çarptım. 

Yola çıktım, paltomun yaka
sını boynuma kaldırmağa va
kıt bulamadan karşıma; çene
sinde üç sakal, yüzü katmer, 
katmer buruşmuş, saç!ara yarı 
ak, yarı kara yetmişlik mi, sek· 
senlik mi bir kadın çıktı. Oh ! 
Ne uğurdu bu uğur!? .. 

-On adım yürüdüm. Gözle
rinden çapak sarkan bir si
midci: 

- Haydi ! Gevrek ! 
Diye burnuma sokuldu, ken

di mi yana attam, gözümü yere 
diktim, koştum. Hapa hap bir 
kanburun sırtmı öptüm .. 

içime bulantı geldi, yokuştan 
aşağı hızlandım, şrak! diye on 
adım ilerisine tepeden aşağı 

pis suiar boşandı .. 
Ona basmıyayım dedim,sağa 

doğru adım attım, ayağımı taı 

aldı.. işime girerken : 
- Nerede kaldın ? 
Dediler! Elime kalemi aldım, 

ucu kırılmış .. Derken bir ters 
yazı okudum. 

Durup dururken bir sancı 
tuttu, kalktım doktora gittim, 
ondan sonra eve girdim, şu 
oldu; bu oldu .. 

Aman AUabL Bağırıp, çağı
np dağlara çıkasım geldi .. 

insana bazı zamanlar uğur
suzluk çöker de çöker... Hele 
buna itikad edenler: uğursu:ı
Juğu uğursuzluk içinde aynca 
yaratırlar. Bunlardan korkanlar: 

Sabahleyin sağ tarafından 
kalkarlar, evin dışına sağ ayak
larım Bismillahla atarlar. Yol
larında mutlaka bir genç. ka
dın, terütaze kız görmek ister· 
ler, görmezlerss göz yumarlar, 
Benim gibi de bir kanbur sır
hna yaslanmazlarl. Falan da 
falan.. Fakat; yine dedikleri, 
saydıkları: 

- Bugün ben akar su gör
medim de, bugün ben Bismil
lahsız sudan atladım da başıma 
bunlar geldi. 

Şikayetleridir. 

Halbuki ben; bu saydığım 

gün; bu kadar mendebur şey
lere rastlamaklığıma, bu k&dar 
olur olmazları dinlediğime rağ
men encaınında gece bir hayırla 
haber işittim. Uzaktan, yakın
dan tatlı bir sevinç dalgalandı, 
dalgalandı beni buldu sevindim. 

Geçen günlerde birgün so
k akta bulup da cebime koydu
ğum bir onluk sevindim amma 
onu bir fukaraya verinceye ka
dar cebimin uğurunu, hayrını 

bereketini de kaçırdı.. Var 
varanı nereye bağhyacağım 

söı.ü: 

Ben; ne bu itikad sabibleri 
gibi berbad bir itikada, ne de 
herşeyi yalnız maddi cepheden 
gören ve telakki edenlar kadar 
sert bir hükme sabib olmadı-
iım için hepsini tesadüfe yük
letip gidiyorum. Çünkü ne onun 
hayrmı, ne ötekinin uğurunu, 
ne onun uğurunu, ne berikinin 
hayrını, her birisine bütün sa-
dakabmla sarıldığım halde gör· 
medim, görülmez de, görülmi
yor da ... işin oluru oluyor. 

TOKDIL 

Alacak istenir mi? 
Başdurakta Mutaflar soka

ğında manav Mehmed oğlu 
Hadi beş lira alacağını istiyen 
Halil oğlu Tahsini dövdüğün

den yakalanmıştır. 
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Katya Bassanyadaki eve d~nünce 
hayret içinde kalmıştı 
~~~~----~_.,,saz 

Uyanık şafkatinle onu ihata duktan sonra burası dünyanın 
ediniz. Düşl!lanJarına ve kötü hakiki cennet bahçesi oJurdu. 
müşavirlerine karşı müdafaa Her şeyden uzak, yalnız aşkı-
cdiniz. Kelimenin gerçek anJa- mızın sesını dinleyebilirdik. 
ınıy)a halaskar meleği olunuz. Aleksandr saltanatı terkedebi-
Mukadderatını elleri arasında Jirdi. Onu burada ilelebet ken-
tuttugu milletine karşı alicenab, di yanımda alakoyabilirdim. 
tafkatli ve muhabbetli olmasını - Bunları düşiinmiyorsun 
temin ediniz. Eedadmız olan elbette Kat ya? Büfön bu duy-
Dolgorukileri n Rusya için ne· duklarımı söyleyen sen değil-
ler yapmak istediklerini hatır· sin. Benim o kadar cesur ve 
layınız. Onlar Rus milletinin fedakar tanıdığım Katyanm 
hürriyeti için başlannı idam şimdi cesaretten mahrum kal-
sehpasında vermişlerdir. Dol- dığını düşünmek istemem. Fa-
gorukilerin ölünceye kadar sa- kat şunu da unutmayınız kı-
dık kaldıkları hürriyet davasını zım. Şayed birgün hayat size 
kucaklayınız. çok sert bir yüz gösterir de 

Katerina, mürebbiyesinin söz- hoşunuza giden bu evde otur-
Ierini hararetJe ve heyecanla mak isterseniz herşey emrinize 
dinliyordu. Gözleri hayat ve hazırdır. Sözümün delili olarak 
enerji ifade eden bir alevle anahtarı şimdiden size verivo-
tutuştu. Neşesi düşünceye, cid- rum. Bunu saklayınız. Allah 
diyete çevrildi. Bu dakikadan esirgesin, birgiin başınıza bir 
İtibaren önünde bir vazife, bir felaket geJir de Rusyayı terke 
ülkü peyda olmuştu. Madam ki mecbur kalırsanız vatanım sizin 
ablak kanunlarının dışarısına de vatanınız olabilir. Yeşil yaş· 
çıkarak kötü bir hareket işle- maklı küçük ev sizindir. 
mişti. Bundan sonra vazifesini Katya matmazel Treponun 
bilecek, ülküsünün zaferi için elini dudaklarına götürerek 
mücadele edecektir. Rus miJle- minnetle öptü. 
tinin yıllardan beri beklediği - Küçük bayan benim için 
eyi günlere kavuşturmağa ça· ne kadar şefkath bir anne ol· 
Iışacaktı. duğunuzu emrüm oldukça unut-

.. ~ 
:;; "' 

11 Haziran 1867 de iki halis 
at koşulmuş bir lando Nöyide 
matmazel Treponun mütevazi 
e~i önünde durmuştu. Bir hiz
metçi iki yolcunun bağajlarını 
Rus elçiliğine ait olan bu ara
baya taşıyordu. Parisi yenge
siyle çalışarak terkeden Kate
rina Petrogradda kardeşi mişe
lin kendisini nasıl karşılıyaca
ğım bilmiyordu. Yüreğini hop
latan yeni bir kadere doğru 
gidiyordu. Matmazel treponun 
kalbi ise korku ve endişelerle 
dolu idi. Katerin kendisine ilk 
aşk gecesini yaşatan yabani 
Yaseminler altından geçerken 
durdu. imparator tarafından 
kırılan dalı tanıdı. Kuruyan 
dalı eğilterek öptü. 

Sonra Matmazel Trepoya 
döndü. içini çekerek şunlan 
söyledi: 

- Bahçenizi severim. Küçük 
evinizi yeşil bir yaşmakla ört
müş gibi gizliyen bu sevimli 
Yaseminler bilir misiniz bana 
d~~~r .söylerler. Buraya ilk gel-
ıgıınız gece kapıyı kapatmak 

v~ bir daha hiç çıkmamak bel
kı de en doğru yoldu. O za
man siz de bizimle birlikte ka-
1acak, dünya bizi unutacaktı. 
Aleksandr ve ben haşhaşa ol-

mıyacağım . 
YUVASIZ KALAN KIZ 

Bir gün evvel Rusyaya dö
nen imparator sevgilisinin is
tikbali için icap eden hazır
lıklara girişmişti. 

Hassa alayına mensup olan 
Mişel Dolgoruki Napoli elçiliği 
ataşemiliterliğine tayin edildi
ğini bildiren bir telgraf almıştı. 

Bu menfaya sürülmek gibi 
birşeydi. lmparator sevgilisin· 
den ayrılmak istemiyordu. 

Ortada bir mania kalmama .. 
hydı. Luiz Napolideki ailesi 
nezdinde olduğuna göre prens 
Mişel de onun yanına gidecekti. 
Katarina Bassenaya geldiği za
man evi boş bulacak ... Ona da 
sadık köpeklerinden başka ken· 
disini bekleyen olmıyacak ... 
imparator bu yalnızhğın genç 
kıza elem vermemesi iç o elin
den geleni yapacak ... Filhakika 
böyle olmuştu. Mişel Napoliye 
hareket edince boş kalan ev 
imparatorun hediyeleriyle dol
muştu. Çiçekler, şekerlemeler, 
kürkler ve nihayet imparatorun ' . 
büyük kıtada portreleri evı 
süslemişti. İmparator Kotarina
nın eve ayak basar basmaz 
kendi aşkıyla sarılmış bulundu
ğunu duymasını istiyordu. 

- Soatı Var--••·-Anadolu ajansı 1 Hipopotamların 
Nihayet harekete zaferi 

gelecekmiş 
Ankara, 31 ( A.A ) - Ana

dolu ajansının 11 ci heyeti 
uınuıniyesi bugün ajansın umu
mi lokalinde toplanmıştır. 

içtimada maliye namına müs
teşar Faik ve iktisad vekaleti 
namına murakıp Lütfü hazır 
bulunmuşlardır. 

Şirketin faalıyeti hakkındaki 
rapor ile bilanço kar ve zarar 
hesapları murakıp raporu oku· 
!1arak kabul edilmiş ve mec'isi 
ıdaresi ibka olunmuştur, 

Anadolu Ajansının bu sene
den itibar~n memleketin bir 
çok yerlerinde telsizle alarak 
yazı şeklinde kavadis kaydeden 
Hel makineleri tesisatı yapması 
mukarrerdir. Ajans umum mü
dürlüğü memleketin her nok
tasına gayet geniş msbette ha
vadis yayabilmek noktasından 
çok mühim olan bu meseleyi 
neticelendirmek üzere faaliyete 
baslamıştır. 

- Baş taraJı 1 inci sayfada -
Hayvanlar üzerine açılan te

sirli ateşe uçaklar da bombalar 
savvrarak iştirak etmişlerdir. 
Bu sırada yetişen Habeş kuv
vetleri, ltalyanlar tarafmdan 
tahliye edilen araziyi işgal et
mişlerdir. 

Yeni Asır - Bu haberin bir 
Nisan balığı olmak ihtimali 
varsa da Afrika gibi vahşi 
hayvanlariyJe meşhur olan bir 
ülkede böyle bir hadisenin ce
reyan etmesi de mümkündür. 

Viyanada 
Nazi faaliyeti 

Viyana, 1 (Ö.R) - Büyük 
bir Nazi faalıyeti kaydedilmiş-
tir. Dün akşam Graçta Şuşing 
bükümeti aleyhinde nümayişler 
yapılmıştır. 

'fENI ~SIR sabite 3 
·-=- _: 

Son Telgraf Haberleri 
~- ; 

lngiliz kabinesi sarsıldı 
Lord Percy istifa etti. 
tamamen huSusi olduğu 

Sebeplerin 
söyleniyor 

Almanya 
• ' •••• l ı • 

Dahili ıstikraz 
yapıyor 

Berlin, 1 (Ö.R) - 1935 de 
olduJ!u gibi bu sene de Alman
ya 300 milyon marklık bir iç 

Londra, 1 (A.A) - Royter hakkında mevcut mühim ihti· tahsisat konulmasını haklı göster· istikraZl akti için sigorta kum-
Ajansınm iyi haber alan bir laflara rağmen kabinenin isti- mek güçtür. Bunun için istifamı panyalarına baş vurmuştur. 
kaynaktan istihbarına göre, fası hakkındaki şayialar nefret veriyorum. Fakat hükumetin Geçen seneki istikraz da ayni 
Kabinenin istifası yakın oldu- ve infial ile karşılanmakta ve diş siyasası ile tam anlaşma miktarda idi. Bu mıktarın ya-
gu hakkındaki haberlerin asıl bunların hariçde lngiltere halinde olduğumu tasrih etmek rısı ) üz de dört buçuk faizli 
ve esası yoktur. Lokarno tek- için zararla tesirler yapmak isterim. 1935 istikraz tahvilatıyle, diğer 
liflerine dair olan beyaz kitab amac nı· takip ettiği bildiril- B. Baldvin Lord Asperte yarısı da yine yüzde dört bu-
bütün kabinenin mes'uliyetini mektedir. teessüfünü ve dekuz ayJık iş çuk faizli istikraz honolarile 
deruhte ettiği bir belgedir. Bazı hükumet mabafiJinde birliğinden dolayı minnettar- ödenc!cektir. 
Bütün bakanlar lngilterenin bu şayiaları çıkaranların kabine lığını bildirmiştir. Lordun bu Devİet 

istifa mektubu heman etrafa Lokarno ile bazı mec· azası arasına nifak sokmak 
buriyetleri mevcud olduğunda istedikleri açıkca kaydediliyor. yayılmıştır. Zira bazı çev- demİryollarında 

Ö 
renler bu istifayı, dış siya-

müttefiktirler. ihtilaflar yalnız kondra, 1 ( .R) - Portföy- ANKARA 31 ( A.A ) - Ba· 
sa hakkında hükumet erkanı 

erkanıharbiye müzakerelel'ine süz hakan Lord Perey Aspert zı Istanbul gazetelerinde dev· 
k arasında çıkhğı söylenen 

ve bilhassa bu müza erelerin başbakana bir mektup gönde- Jet demiryolları idaresinde ge-
ve esasen hükumet tarafından 

tarihi ve takip edilecek usul rerdek kabineden istifa kararını resmiğ olarak tekzib olunan niş ölçüde bir ta.ııfiye yapılaca· 
meselesine muteaJliktir. Buna bil İrmiştir. Bakan mektubun- haberlerle hemen alakadar ğına dair bazı haberler çıkmış· 
binaen hala büyük bir ihtiyatla da hükfımf'tin dış siyasası tır. Alakadar makamlar nezdin-

k h h kk d kab. k d ı göstermeğe çalışmışlardı. 
hareket edilme te ve er tara- a ın a ıne ar a aş ariyJe Hakikatta, istifa eden bakan de yaptığımız tahkikat, bu ha-
fın tasvibi kazanabilecek bir tamamiyle ayni fikirde olduğu- yeni kurulan müdafaa bakan- berlerin Demiryolları memurla-
netice elde edilmeye çalışılmak- nu tasrih etmek iıstediğini ilave l y k d rıııın tekau"'tlerı'ne aı'd 2904 nu-

ıgına en isinin geçirileceğini 
tadır. Hakkında mutlak surette etm~ktedir. Mektupta deniHyor beklerken bir başkasının tayi- maralı kanunun tatbikatı neti-
ittifak mevcud olan başlıca nok- ki: "Son zamanlarda mütem- ninden müteessir olarak kabi- cesi olarak 60 yaşını geçen 
talardan biri kabinenin bu mim bakan s1fatiyle beni ka- neden ayrılmıştır. Bu müdafaa memurların tekaüde sevkedil-
erkanıharbiye müzakerelerine bineye çağırdığınız zaman bu bakanlığı meselesi de çok na- mek üzere bulunmalarının yan-
mutlak bir kontrol tatbik vazifeyi muvakkat telakki etti- zik bir iş olduğundan bu istifa Jış olarak tasfiye şeklinde ak-
etmesi lüzumudur. Bu beyaz ğ nizi zannediyordum. Yeni sene parlamento çevreulerinde mü- settirilmiş olmasından ibaret 
kitapta münderiç ~eseleler bütçesinde böyle bir vazife için him akisler uyandıracaktır. bulunduğunu göstermiştir. . ................ , ....••.....•..•••••.•.......•••.............••.••••••......•••••••.•••..••.....•••.....................•••••...........•......••..••••...••....•.•............ 

Fransız deniz .bakanın~öre Gondar ha hı 
Fransa denızlerde bun- 1 G_ .. d l 

dan sonra serbesttir tal yanlar on arı a mış, 
...................... _... --

Paris 1 ( Ö. R ) - Deniz bakanı B. l'ietri bir nutkunda 
demiştir ki: " Şimdiye kadar Fransanın deniz inşaatı proğramı 
üzerine yük olan ve haciz tedbiri-erini andıran Vaşington mua
hedesi hükümlerinden kurtulduğumuzu bildirmekle memnunum. 
Bu dört aylık bir gayretin ve evvelden beri giriştiğim hususi 
konuşmaların bir neticesidir. Artık Fransız bahriyesi hareketle
rinde serbest kalmışbr. Bu serbestliği şüphesiz: suiistimal etmi
yecektir. Donanma ulusal büyükl~ğ~n bir ana unsurudur. Fransa 
için hayati bir zarurettır. Bunun ıçın Fransız donanmasının hazır 
olduğunu, kuvvetini müdrik bulunduğunu ve mukadderatına 
güvendiğini söylemekle mes'ud ve müftehirim. -· ..... ·-

Zaplin balonu 
Fransa üzerinden geç
nıesine izin verilmedi 

BERLIN 1 ( Ö. R ) - Dip
lomatik çevrenleri B. Hitlerin 
cevabmdan çıkacak neticeler 
hakkında pek nikbin değiJler
dir. Bu çevrenler bir kaç ıün 
önce Londrada Von Ribben· 
trop ve B. Eden arasında ya-

yet edilmesini isteriz. Alman 
zeplini Fransadan geçeceğine 
varsın başka verden geçsin ! ,, 

Berlin 1 ( Ô. R) - Londra 
gazeteleri F ransanın geçit hak
kı vermemesi üzerine " Hin
denburg ,, jeplininin Ren nehri 
boyunca çıkarak Holanda üze
rinden şimal denizine indiğini 
ve oradan yoluna devam etti
ğini bildirmekte ve bu hadise 
üzerinde tefsirde bulunma· 
maktadırlar. 

Habeşler yalanlıyor 
Roma 1 ( Ö. R) - Mare

şal Badoğ)iyo bildiriyor : Asan
gi bölgesinde Kuram istikame
tinde 31 Martta büyük bir mu

harebe olmuştur. Hassa kıta

larını ihtiva eden ve en modern 
silahlarla mücehhez bulunan 
N ecaşi ordusu ltaJyan mevzile
rine hücum etmişti Bu muharebe 
ltalyan ordusunun tam zaferile 
bitmiştir. Hareket sahalı saat 
altıda başlamış ve saat 18 e 
kadar sürmüştür. ilk önce Ha
beşler cepheden hücum et
mişler ve ayni zamanda 
ihata hücumları yapmışlarsada 
püskürtülmüşlerdir. Öğleden 
sonra ltalyan milJi kıtaları ve 
Eritre kıtaları mukabil hücuma 
geçmişler ve Habeşleri inti
zamsız bir halde kaçmağa 

mecbur etmişlerdir. Kaçan 
düşman topçu ve tayyareler 
tarafından bombardıman edil
miştir. Habeşlerin zayiatı çok 
ağırdır. içlerinde birçok baş
kanlar olduğu halde yedi bin 
ölü tahmin ediliyor. Birçok: asir 
ve külliyetli silah alınmıştır. 

ltalyan zayiatı zab t on iki ölü 
kırk dört yaralı, milli asker 
elli bir ölü 152 yaralı ve Erit
reli 800 ölü ve yaralıdır. Tay-

1 

yareler cüretle ve çok müessir 
bir surette şiddetli hava yan
gın ateşine rağmen, harekete 
iştirak etmişlerdir. Fakat bir 
çok tayyarelere iıaabet vaki 
olmuştur. 

Esirlerin bildirdiklerine göre 
harekete iştirak eden Habeş 
ordusu 20,000 askerden mü
rekkepti. N ecaşi ltalyan sol 
cenahına karşı ateşe bizzat 
iştirak etmiştir. 

Garp cephesjnde: ltalyan 
kuvvetleri Adıramodan cenuba 
doğru ilerileyek halkın iyi te
zabürlerile karşıJanmışJardır. 

Bir çok reis!er mutavaat etmiş
lerdir. 

Somalı cephesinde Dagaburu 
cenubunda tayyareler düşman 
umumi karargahını ve Harar
dan gelmekte olan kuvvetleri 
bombardıman etmişlerdir. Ma
nia ateşi tayyaı eleri bütün 
hedefine varmaktan menede-
memiştir. 

Adis·Ababa, 1 (Ö.R} - Hü· 
kümet Gondavın Italyanlar 
eline düşdüğü hakkındaki Ro
ma telgraflarını tekzib etmekte 
ve dünkü ltalyan tebğlinde 

bildirilen Debara ve Sokotonun 
işgali de yalanlanmaktadır. 

pılan müzakerelerin neticelerin
den memnun görünüyorlar. In
giliz - Fransız • Belçika erka
nı harbiyeleri arasında temas 
meselesi derin bir endişe uyan
dırmakta, bununla beraber ln
giliz hükumetinin verdiği di
rektiflere göre bu müzakere
lere girişecek olan lngiliz er
kanı harbiyesinin pek mahdut 
bir faaliyet sahasını geçemiye
ceğı ümit edilmektedir. 

T A Y YAR E ~!.~~!"3~!! YARIN 
iki haftadanberi büyük bir muvaffakıyetle 

vaz= A L 1 
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PROGRAM değişiyor 
devam eden Türkçe sözlü ve şarkılı büyük filim 

B A B A 
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ile Harry Baur tarafından temsil edilen ve herkes tarafından beğenilen, alkışlanan şaheser filim 

Gazeteler " Hindenburg ,, 
Zeplin balonunun Brezilyaya 
gitmek üzere Fransız topra· 
ğmdan geçmesine Fransa hü
kumeti tarafından mlisaade 
edilmemesini dikkate şayan 
görüyorlar. 

Lt:r.LZ'L/Tn. 
[///h'////./XJ 

V/Xz//LA HAYAT ACILA 'Z////7///L/~ 
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Paris 1 ( Ö. R ) " Hin-
denburg ,, balonunun Fransa· 
dan geçmesine müsaade edil
mesi dolayısile akşam gazete· 
lerinden birisi şunları yazıyor : 

" Almanya kendi toprağında 
tam hükümraniyetini tesis etti
ği gibi, biz de kendi toprağı
mızdaki hükümraniyetimize ria-
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Ternoçinin Rüyası : 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 
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Mahmud o devrin siyasi dolaplarını 
birer birer anlatıyordu 

Mahmud düşüncelerini anlat- insanları çok eyi tanır. Şimdi 
mağa koyuldu : kulaklarını eyice aç... Sana an-

- Kendi kendime verdiğim latacağım karanlık işleri an-
sözü tutabilmek için tüccarlıkla lamağa bak. .. "Niyuça,, kabile 
Kanıklı hanının, Harzem şahı sinden olan Kara Ataylar bil-
" cengaver Tekeş ,, ile karısı- yük bir hanlık kurmuşlardı. 
nın yanlarına sokuldum. Ben Bu hanlık çok geçmeden ikiye 
onlar için diyar diyar dolaşır, ayrıldı. Bunlardan birinin payi-
clilıalar, ipekliler, cevherler, tahtı " Piş balık .. ötekinin 
d ·ğerli fagfurlar, kaseler, ka- "Kaşgar,, dır. Kaşgar Türkleri 
, 'eler arar bulurum. lstanbul· Gör banın hakimıyeti altında· 
cı n Roma kayserlerinin salta- dırlar. 
r at sürdükleri Roma şehrine - Bunları bilirim. 
kadar uzanınm. Bazen de Hin· - iyi amma Kanıklı Türk· 
de, Çin diyarına giderim. Çok !erinin Harzemde ve Ôrgençde 
kerreler Çipankoya ( Japonya pek ulu bir hanlık kurdukla• 
adalarına ) geçtim. Çine ge- rını bilemezsin. 
zilerimde T emoçin han ile Bundan yiız sene evvel Har• 
tanıştım. Hemen onunla uyuş- zem Şahı Adsız, Sencar Su!· 
tum. Evet ben burada gizli tanı ile kavgaya gir~di. Har• 
düzenler kuruyorsam kendim zem Şahı Adsız ölünce yerine 
için değildir. T emoçinin Ka- geçen " Aslan Şah ,, son Sel· 
ra ·Atay hanını, Kaşgerli Gor· çuki Hükümdarını da tahtın· 
hanı, Maverayı nehir şahını, dan indirdi ise de Gorhan ile 
Herat ve Dehli hanlarını yen- muharebede yenildi ve Gor-
mesine çalışıyorum. hanın bayragı altına girdi. 

- Desene ki Dünyayı yen- - Bunları da bilirim. Bu 
meğe çıkmışsınız. dediklerin 1164 senesinde ol· 

- Elbette ben sana alnı açık muşdur. Bu muharebede Uy· 
ırlcımın büyük kavgalarından gurlar ordunun en çok muvaf· 
bahsediyorum. lranlıları Tacik· fah olan askerleri idi. Babam 
!eri yeneceğiz. bu barba istirak etmiştir. 

- inanırım.. Çöl çocukları - Çok iyi... Şimdiki Har• 
elbette ki galebe çalacaklardır. zem Şahı Tekeş çok muha· 

ikisi de düşünmeğe daldılar. rebeler kazandı. Öyle ki, Cen· 
Canbey tekrar sordu: gaver Tekeş'in topraklan 

- Ulu hatun denilen bu Hind'den Basra körfezine, 
çılgın müstebidin Şehüleebel Fırat'a, Şimal'de Volga neb-
haydutlarıyla müttefik olduğu- rine kadar uzar. Böyle ol· 
nu zanneder niisiniz? makla beraber yine Gorbana 

- Zannetmek değil. .. Böyle cezye verir. Yalnız ne var bilir 
olduğuna kalıbımı basarım. misin? Tekeş Horasanda Şe• 

- Demek ki bunlar Tim ur bülcebelle çok uğraştı. Bir çok 
meliği öldürtmek istiyenlerdir. kerreler de Şebülcebeli ve 

- Evet delikanlı ... Ulu Ha- adamlarını tepeledi. Bunun 
tunun en çok korktuğu adam içindir ki Şebülcebel bu acılan 
odur. hiç unutmaz. Öc almak ister. 

Canbey bunu duyunca elle- Bundan başka Ulu Hatun da 
riyle yüzünü kapadı. Kendi Tekeş Cengaverin büyük oğ· 
kendinden utanıyordu. )unu hiç sevmediği gibi bu ço-

Terhan Hatunun kendisine cuğa çok kin besler. Ve yerine 
teklifini ve ona verdiği sözü küçük oğlu Kutbüddioi Har-
hatırladı. Demek ki istedikleri zem Tahtına geçirmek ister. 
onu Timur Melik üzerine gön- Şimdi dönen dalaveraları biraz 
dermekti. anlamağa başladın değil mi? 

Mahmud anlatmakta devam - Anladım ... Demek ki Ulu 
etti: Hatun ile Şebüccebel Sultan 
- Dinle Canbey ... Burada ne Alaeddine kötülük etmek için 
olup bittiğini eyice öğrenmeğe sözleşmışlerdir. Böylece Meh· 
bak... Yoksa pek sersemce iş- medi Tahta çıkarmak için en 
lera girebilirsin. Temoiİn seni geli ortadan kaldırmak isti-
bana göndermişse ahmak ol- yorlar. 
madısi'ına inandıiiı İçindir. O - Sona var -
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Tepecik cinayeti hala 
meçhullerle örtülüdür 

Evelki gün Tepecikte karısı 

bayan Hasibeyi iki yerinden 
mavzer kurşunu ve 19 yerinden 
de kasatura ile yaralayarak 
öldürdükten sonra kaçan Kü
tahyalı Mehmcd elan yakalana
mamıştır. 

Cinayetin tahkikatına adliye
ce d~vam edilmektedir. Yapı

lan tahkikata göre Hasibcnin 
katledildiği evde Hamdi adında 
biri de metresi ile ve Hasibe
nin eniştesi boyacı Tevfik olur
a:ıaktadırlar. 

Aynı gün Hasibeoin enişte· 
•'rıe a'd bulunan bu evde 
liasibe kayın validesi ile bir
ıkte misafir bu'.unmakata idiler. 

Sabah saat yedide pı-
aarbaşındao eve gelen Meh
med karısına ne yemek oldu
ğunu, aç bulunduğunu söyle
miş, karısı peynir ekmekten 
baska bir şey olmadı~ını •Öv-

!emiştir. Bunun üzerine Meh
med beraberinde getirdiği 
arkadaşını pirzola alması için 
kasaba göndermiş müteakıben 
Mebmed evde bulunan annesi 
ile küçük bir kıza: 

- Ben Hasibe ile bir az 
yalnız o!arak konuşacağım siz 
dışarıya çıkın demiş ve onlar 
çekildikten sonra Melımed ka
rısı ile hızlıca olarak konuş

mağa başlamıştır. Aradan 
çok geçmeden kadının feryadı 
ve müteakıben silah sesleri 
duyulmuştur. 

Katil Mehmed kadını evve
la kasatura ile vücudunun mü
teaddit yerlerinden yaralamış 

ve ondan sonra kaçacağı sıra
da iki mavzer kurşunu sıkmış
tır. Cinayetin sebebi henüz 
tam olarak anlaşılamamıştw. 

Cinayetin esrar perdesi an
cak katil yakalandıktan sonra 
vır tı ! ;t hl f"' ("fil kti .. 

YENi ASIR 

Alman cevabı Londra 
neşredildi. Almanya 

ve Berlinde ayaı saatta 
istihkam yapmıyacaktır 

- Baş tara/ı ı i11ci say/ada -

Yarım saat sonra Alman 
delegasyonunun diğer 15 me· 
murunu tatımakta olan koca· 
man ikinci bir tayyare gel
miştir. 

Londra, 1 ( Ô.R ) - Yon 
Ribentrop Londraya dün ak
şam saat 20 de gelmiş ve bu 
saatta B. Edeni rahatsız etmek 
istemediği için B. Edene tele· 
fone ederek kendisile mülaka· 
tın busabaha bırakılmasını rica 
etmiştir. Bu sebebden B. Eden 
Almanyanın cevabını ancak 
busabah alabilmiştir. 

Ribentrop gazete muhabirle
rinin: 

- Getirdiğiniz teklifler Hit
lerin son sözü müdür? 

Sualine cevab vermekten is· 
tinkaf etm~tir, 

- Yalnız Almanyamn ceva· 
hını getirdim. Normal diploma· 
tik müzakereler seyrini takip 
edecektir. 

Demekle iktifa etmiştir. 
EDENLE GÖRÜŞMELER 

Londra, 1 ( Ô.R) - Von 
Ribbentrop'un Alman muhtıra· 
sını vermek üzere B. Edenle 
yaptığı görüşme, saat 10,55 te 
bitmiştir. Bu görüşmeye B. 
Edenle birlikte hususi mühür 
şansölyesi Lord Halifaks ve 
Alman fevkalüde elçisile bir
likte de Vilbelmstrasse siyasal 
direktörü Dr. Kikof ve Yon 
Ribbentrop'un hususi katibi 
hazır bulunmuşlardır. 

B. Edenin yanından çıkar· 

ken, kendilerini otele getirecek 
otomobillerine binmeden önce 
Alman delegeleri fotoğrafçıla· 

rın arzusunu yerine getirerek 
objektif karşısına geçmişlerdir. 

Yon Ribentrop bu akşam 
saat on aekizde matbuat mü
messillerini kabul edeceğini 
bildirmiştir. Ayni saata doğru 

Alman cevabı Londra ve Ber• 
tinde ayni zamanda neşredile· 
cektir. 

Alman mümessilile görüşme
lerini müteakip bay Eden ve 

Lord Halifaks hemen Dovning 
Strede gitmişlerdir.Burada baş
bakanın evinde derhal bir 
kabine konseyi toplanmıştır. 

Müzakere mevzuu şu noktalardı: 
1 - Alman notasının 

tetkiki, 
2 - lngiltere, Fransa 

ve Belçika Erkanı har
biyelerı arasında başlı
yacak muzakerelerln 
programı, 

a - 19 Mart taı-ihll 
Lokarno devletleri an
laşmasına delll olarak 
hazırlanan mektubun 
gönder• lmesl. 

Berlin, 1 (Ö.R) - Dışişleri 
bakanlığı çevrenleri B. Hitle
rin notasını başka başka tefsir 
etmektedirler. Arsıulusal kuv
vetler tarafından 20 kilomet· 
relik bir bölgenin işgali red
dedilmektedir. Erkanıbarbiye 
anlaşmalarına da itiraz edil· 
mekte ve B. Hitler bunların 
yapılmamamasını istemektedir. 
Bununla beraber hududlardan 
20 ki!ometrelik bölgede pek 
az Alman kıtaatı olduğu, bun
ların Trev, Sarbruk, Aahen 
şehirlerinde bylunduklarından 

artırılmamasının kabul edile
bileceği bildirilmektedir. 

lstihkamlara gelioce Almanya 
müzakere devresinde istilıkam 

yapmaktadır. Fakat sahra is
tihkamları bu teahbüde dahil 
olunamaz. 

Führerin sulh tekliflerine 
gelince, malüm olduğu için 
üzerinde ısrar edilmemektedir. 
Bununla beraber, Almanyanın 
Uluslar sos ye· esine karşı ala-

cağı vaziyet hakkında hiç bir 
izahat verilmemektedir. 

CEV AB IHTIY ATLA 
BKLENIYOR 

Londra, 1 ( Ö.R ) - Sabah 
gazeteleri dün akşam Yon 
Ribentrop tarafından getirilen 
Alman cevabını, önceden ha
zırlanmış hiçbir fikir göster· 
meden, ihtiyatla beklemekte
dirler. 

"Times., gazetesine göre bu 
cevab iki vesikadan ibarettir. 
Birincisi, müzakerelerin devam 
edeceği ara devre hakkında 
Londrada 19 Martta Lokaroo 
muahedesini imza eden devlet· 
ler tarafından hazırlanan tek· 
liflere cevabdır. ikincisi ise B. 
Hitler tarafından 7 Martta ya
pılan sulh tekliflerini daha 
tafsilatlı olarak teşrih etmek· 
tedir. 

Cevabın - umumi ruhuna ge· 
lince : " Morning Post ,, gaze
tesi aylarına Alman delegeleri 
tarafından teyid edildiğine gö· 
re bu cevap ibareleri Londra· 
da Lokamo muahedesine sa· 
dık kalan devletlerle Almanya 
arasında müzakerelerin deva· 

-hücuma uğramak teblükesine 
maruz bulunmadıklarınıyeniden 
temin etmiştir. Alman şansöl· 
yesinin fikrince, Ren bölgesinin 
yeniden askerleştirilmesi ışı, 

ancak Alman ulusunun muha· 
kemeye salahiyettar olduğu bir 
meseledir. Bununla beraber, 
B. Hitler 7 mart tarihli muh
tırasında teklif ettiği ademi 
tecavüz muabedelerinin aktini 
beklerken, müzakere ara dev
resi için, bazı garantiler teklif 
etmektedir. 

MATENIN TAHMiNLERi 
Paris, 1 ( Ö.R ) - Mat~n 

gazetesi Alman mukabil tek· 
liflerinin dün gece lngilizceye 
tercüme edilmemit bulunduğu
nu yaziyor. Yanlış bir tercüme 
yapılmaması için B. Ribbentrop 
lngilizce metni bizzat kontrol 
edecektir, 

Almanyanm Renin Belçika 
kısmındaki kıtaatını keri çek· 
meğe razı olması muhtemeldir. 
Bundan maksadı lngilizleri tat
min etmek ve Fransa ile Bel
çikanın arasını açmaktır, 

Paris, 1 (Ô.R) - Dün sabah 
Parise dönmüş olan B. Flandin 
bütün gün Alman cevabı bak-

ınına imkin verecektir. kında Londradan gelecek ha-
" Daily Ekspres ,, gazetesi· berleri dinlemiş ve Kedorsey-

nin Berlin aytan da şunları den pek geç ayrılmıştır. Alman 
bildiriyor : muhtırasının metni Pariste bu· 

B. Hitler, ne Fransa, nede gün ancak öğle vakh malüm 
Belçikanin Almanya tarafından olacaktır. 
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Hauptman 
idamdan 
kurtulacak mı? 

- Baş tarafı ı incisa fıi/ede -
yararak hapishaneye girmek 
ve mahkümu serbest bıraktır· 
mak istemişse de zabıta kuv· 
vetleri bunun önüne geçmişler
dir. 

Trenton 1 (Ö.R)- Jüri he· 
yeti başkanı, on saat devam 
eden hararetli bir münakaşa
dan sonra hükmün teciline ka· 
rar verildiğini hapishane mü
dürüne bildirmiştir. 

Hapisha~de dokuz şabid, 
bir papas idam hazırlıklarının 
ikmalini ve mahkümun elektrik 
sandalyesinin bulunduğu odaya 
getirilmesini bekliyorlardı. 

Hükmün perşembe günü infaz 
edilip edilmiyeceği de belli de· 
ğildir. Hauptman'ın vekili avu
kat Fisher 48 saatlık tecili 
müekkiline bildirdikten sonra 
dışarı çıkarken, etrafını alan 
gazetecilere Hauptmanı ağlar 
bulduğunu söylemiş: 

-"Bundan sonra adaletin ye
ni bir yolda yürüyeceğini, yeni 
müjdeler alacağımı umuyorum, 
demiştir. 

Hauptooanın karısı, kocasının 
son dakikaya kadar kurtula
cağından emindi. Tecil kararını 
öğrenince heyecanını zaptede
miyerek ağlamağa başlamıştır. 

Şayet jui. heyeti bugünkü 
tetkiklerinde Vendon'un muha· 
kemesine lüzum görürse hapis· 
hane direktörü hükmün infazını 
bir daha tecil edebilecektir. 

Nev Jersey, 1 (Ö.R) - Ni· 
san balığı olması muhtemel bir 
habere göre Hauptmanın idamı 
48 saat geri bırakılmıştır. Ha
pishane direktörü idamda hazır 
bulunacak gazetecileri dün gece 
saat 2,45 de ( Türkiye saatı ) 
hapishaneye gelmeğe davet 
etmişti. Halbuki saat 2 de 
idamın 48 saat sonraya bıra

kıldığı bildirilmiştir. ·····-·· Yaralanma 
Şehitlerde Taş iskelesinde 

pamuk imalathanesinde çalışan 
Hasan oğlu Mustafa makine 
kayışına kolunu kaptırmak su
retiyle vücudünün muhtelif yer· 
!erinden yaralanmış ve hemen 
Memleket hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Torbalı 
Zimmet davası 
Torbalı kazasının Dirmil kö

yü muhtarı balcı HUseyin ile 
arkadaşlarının ihtilas suretile 
zimmetlerine para geçirmek 
suçundan maznun olarak mu
hakemelerine Ağırcezada de· 
vam edilmiştir. 

Muhakeme son safhada bu· 
lunduğundan iddia makamını 
İ§gal eden Müddei umumi mua· 
vini bay Şevki iddiasını ser
detmiş, sonradan yaptırılmış 
olan ehli vukuf tetkikatına gö
re hadisede ihtiliis mevcut ol
madığı anlaşıldığından balcı 
Hüseynin adiyen zimmet suçu 
işlemekten cezalandırılmasını 
onu murakabe etmiyerek zim
mete sebebiyet vermekle maz
nun ihtiyar heyetinden Usman, 
Mebmed, lbrahim ve Hüseynin 
zaten okuyup yazma bilmeme· 
leri sebebile murakabe vazife

lerini yapamıyacakları tabii ol
duğunu söylemiş ve beraetle
rini istemiştir. Müdafaa için 
muhakeme başka güne bıra
kılmıştır. 

Sümer bank 
• 

pavıyonu 

Sümer bank bu sene arsıulu
sal lzmir fuvarına geçen sene
kinden daha geniş bir surette 
iştirake karar vermiştir. Bu 
maksatla fuvar yerinde paviyon 
yapmak üzere mezkür banka 
tarafından 600 metre murab
alık yer alınmıştır. Şimdiden 
paviyon inşasına başlanacaktır. 

-~-----ÇIPLAKLAR 
Refik Ahmet Sevengll 

/(f1111ai ve milli bİI davayı özlü 
bir saııaf adesesiyle tetkik eden 
telif ıomandır: kozmopolit bır mu· 
hıfitı egleııre lıarafı )'an111da A11a
dnlıııw11 ı•e bir kısım İsfaııbulu11 
yıllarca ıektiifi ızfırabı yakuıda11 
göre11 ı•e ra11/ı bY memlelut dekom 
tıi11de gösterm bu eser meraklı bir 
.!!öniil maceras111m örjffisıi icinılr 
işlPıımişfir. 

u Nisandan lllbaren 
K U R U N gazetesinde 

tefrika edllecektlr 

2 Nl9an teae 

Hergün 
Bir fıkra 

Yoza11: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alafranga saat 
Saatın alafrangası, alaturkası 

oluşu artık tarihe karışmış bir 
iş zannederdim. Dün gazete
lerin birinde " Saat alfranga 
dokuzda" diye bir şey gördüm. 
Saat dokuzda deseydi, alafran
ga dokuz mu, alaturka dokuz 
mu diye dokuzun etrafın

da şaşıracak varmış gibi '" 
Osmanlı devleti medeni dün· 

yanın gidişine aykırı bir yol 
tutmağı şiar edinmişdi. Saat 
ters idi,' takvim ters idi, mua
şeret usulleri ters idi. Herşeyde 
bu terslik kendini gösterirdi. 
Abdülbamidin mutlakıyet ida· 
resi kalkıbda meşrutiyet ilin 
edildiği vakıt Seliinik' de ec
zacı mülizimi evveli idim. Ze
vali saata alafranga saat den
mişdi. Saatın on iki oluşu ak
şam ezanı okunurken değil, 

tam öğle zamanı idi. Herkesde 
bir saat yanlışlığı oluyordu. Sa· 
at 12 de buluşalım denilince 
acaba öğle üzerimi, yoksa ak
şam ezanımı diye şaşırılıyor idi. 
Saat alafranga on iki denilince 
öğle üzeri demek oluyordu. 
Saat ikide demek meseleyi 
hal etmiyor, saat alafranga 
üçde alaturka beşte gibi fark
larla söyleniyordu. O zaman 
Selanikte oldukça eyi bir mev
ki sahibi bir zat bu alafranga 
ve alaturka saat meselesini 
anlamamış, hayata uymuş ol
mak maksadile alafranga 
saat kullanayım diyerek bir 
saatçı dükkanına gitmiş ve 
"bana şu marka alafranga bir 
saat ver,, demişti. Saatçı bir 
saat uzatmıştı. Bu zat şüpheli 
şüpheli saata bakarak ben ala· 
franga saat istiyorum demişti. 
Saatçı gülınemek için dişlerini 
sıkarak: 

- Efendim bu saatı alafran
gaya çeviririz demiş. 

Adamcağız: 

-Kimi aldatıyorsun.Ben hem 
alaturka ve hem de alafranga 
işleyecek saat istemiyorum, di
yerek saatçiye çıkışmış ve 
dükkandan çıkmış .. 

Bu hadiseyi bir zat bizzat 
bana anlatmış ve gülüşmüştük. 
Şimdi gazete sütunlarında ha
la saat alafranga dokuz, ala
turka sekizde demeği alafran
ga saat almak için saatçi dük· 

kanı aramaya pek benzetiyo· 
rum. Saat dokuz denilince ar· 
tık alafrangasını, alaturkasını 

aramak gülünç olmaz mı? 

B. Necmettin Eını·c 
Ankaraya gidiyor 

B. Neoneftİ!ı Fmre 
Ankara Halkevinde 9 Nisan 

günü akşamı büyük Türk sa
natkarı mimar Sinan günü ya
şatılacaktır. 

Bu büyük günde büyük 
Sinanın eserleri ve bayatı hak
kında bir konferans vermesi 
için şehrimizin tanınmış mimarı 
bay Necmettin Emre Halkevi 
tarafından Ankaraya davet 
olunmuştu. Bay Necmettin Emre 
yarın bu maksadla Ankaraya 
gidecektir. 

Bundan lzmirin ayrıca sevinç 
duyması tabiidir. Arkadaşımıza 
bayırlı yolculuklar dileriz. 



Brüksel de 
Lokarno devletlerinin 
toplantısı için hazırlıklar 
Avrupa komitesinin tekrar tesisine 
doğru bir ad!m atılacak .. 

t . 

,.~ 

ilhar·..ıı.. ~ 
Bıiilısrldr !ual saımı 

Paris 31 (A.A) - Övr ga- iç'ndir ki, Brüksel konferansına 
zetesi yazıyor: bu kadar ehemmiyet verilmek-

Fransanın Londradaki büyük tedir. 
elçisi dün dış bakanlığına Fran- Konferansta Alman cevabı 
sanın paskalyadan evvel Brük- tetkik edilecek ve bundan müs-
selde Lokarno devletleri kon- takbel siyasa hakkında icap 
feransının açılmasını istediğini eden netice çıkarılacaktır. 
bildirmiştir. Bazı mafellerde kollektil 

Ayni gazete Pariste her şey- emniyet siyasasına dönmek n 
den evvel Fransız efkarı umu- bunun için 1924 protokolu şek· 

· R lı'nde bı'r protokol kaleme al-
mıyesine en bölgesinin süel 
• ali 1 mak için Avrupa komitesinin 
ışg mese esindeki Fransız tekrar tesisi arzu edilmektedir. 
siyasası hakkında seçimden Bu protokolda emniyet siyasa· 
önce doğru bir fikir vermek sının mihveri Londra, Paris ve 
istenildiğini kaydediyor. Bunun Moskova olacaktır. 

Barış yolunda 
Yeni adımlar atılması 
ısrarla temenni ediliyor 

Londra 1 ( Ö. R ) - Dün 
Londrada iki konferans veril
miştir. Birincisinde sosyalist 
muhalefet başkanı B. Attlee 
şimdiki şartlarla sulh temin 
edilemezse lngilterenin ittifak
lar sistemine dönmesini mev
zuubahs etmiştir. Hatip demiş
tir ki :: 

" Yeni bir sulh gayreti sar
fedelim. Fakat dikkat 1 Garp
ta sulh ve şarkta harp vaziye
ti olmamalı ! Sulh tecza kabul 
etmez! 

"Devlet adamları realiteler
le karşılaşmayı bilmeli ve ulus
larla işbirliği için çalışmalıdır· 

!ar." 
Soslalist partisinin eski baş· 

kani B. Loansbury de söz ala
rak lngiltere, Amerika ve Rus
yanın, ilk maddelerin tevzii için 
bir şirket yapmalarını isteyor. 
Bu sosyete dünyanın ekonomik 
rahatlığı için son derece ehem
miyetli olacaktır. 

Londra 1 (Ö.R) - Sosyalist 
partisi liderlerinden B. Herbert 
Morisson Londra kontluğu mec
lisinde bir söylev vererek 
Labur partinin arsıulnsal me-

seleler karşısında durumunu 
izah etmiş ve demiştir ki : 

Alman hükümeti Alman ulu
sunun ifadesi olmalıdır. Hitler 
ve arkadaşları sulh istedik
lerini söylüyorlar. Eğer sul
hu aradıklarını isbat eder
lerse onlarla müzakereye giri· 
şilmesi11e biz hiç bir güçlük 
çıkaracak değiliz. En lüzumlu 
olan şey silahlanma siyasasile 
barba doğru gitmemektir. Bü
tün vaziyet milletlere açıkça 
gösterilmelidir. Eski ittifaklar 
sistemine dönmekten saktnmak 
lazımdır ... 

Hatip bundan sonra erkanı 
harbiyeler arasındaki görüşme
le, e itiraz etmiş ve demiştir 
ki : 

Avam kamarasındaki ilk 
nutkunda B. Eden Fransa ye 

lngiltere erkinıharbiyeleri ara
sındaki temasın iki memleke· 
tin müdafaa sistemi hakkındı 
hiçbir taahhüdü ihtiva etmiye• 
ceğini söylemişti. Fakat bu 
müzakereler zaruri olarak vazi· 
yeti değiştirecektir. Sulh an
cak Almanya ile namuslu bir 
anlaşma yapmak suretile vika
ye edilebilir. 

Satış projesi tetkikte 

iz mir telef on şirketi 
müzakereleri ilerliyor 

Ankara, 1 (Hususi muhabirimizden) - Izmir telefo · k ti' • 
h"k· t t 1 k n şır e nın 

u ume çe sa ın a ınması müza ereleri ilerleyor. Şirket tarafından 
hazırlanarak Bayındırlık bakanlığına tevdi ed'l t · • 

k'k d'I k . . ı en sa ış pro1esı 
tet ~ e ı me tedır. Tetkıkler bugünlerde bitecek ve mukabil 
teklıfler hazırlanarak konuşmalara başlanacaktır. 

Çek_ sa)'._Javları Alınan saylavı oluyornıuş 
. Berlın 1 (O.R)- Çekoslovak elçisi, Alman dış bakanlığına 

gıd~rek. ~ekoslovakya tebaasından üç Almanın Alman sayliivı 
•eçılmesını protesto etmistir. 



Sattııe & YENi ASIR 

Tirede esrarlı bir cinayet 
8ir delikanlıyı öldüren iki azılı sabıkalı 

ne suretle yakayı ele verdiler 
Cinayetin sebebi ne olabilir ? Bazı tahminler ... 

Tire, 31 (Özel) - Tirede ile yakalamış bulunuyordu. 
bu hafta yine esrarlı bir cina
yet oldu. Y P.nioba köyünde 
Süleyman adlı bir delikanlı 

Savaman ve komutan maz

nuuları sorguya çekmişlersede 

tabanca kurşunlarıyle cafasının itiraf ettiremeyince onları bu 
muhtelif köylü evinin karanlık bir oda-
yerlerin -
den vu -
rulmak su
retile öl
durüldü. 

Maktul 
Süleyman 
jandarma
lıktan ye
ni terhis 

edilmiş 

nam us 1 u 
bir deli -
kanlı idi. 7 ıre 1n11darma lw-

K 
mandam Halui 

öyde her , Andar 

kes tarafından sevilir-
di. Babası onu deveci 
Durmuş diye anılan 
bir sabıkalının kız kar
deıine nişanlamıştı. 
Bir hafta sonra düğün
leri yapılacaktı. 

sına kapattırmışlardır. Bunda 
bir maksad vardı. Çünkü daha 

önce odaya komutan bay Halid 
girerek onları dinlemek için 

gizlenmişti. 

Yanlarında karıları da olduğu 

halde odada yalnız olduklarını 

sanan maznunlardan Ali arka
daşına : 

- Bizim ağzımızdan laf al
mak istiyorlar ha.. Lakin bey
hudedir !. Sözlerini söyliyerek 

savaman ve komutan hakkında 
galiz küfürler savurmağa baş-

Halid Anaçm ayaklarını gö-
rünce : 

- Sus !.. birisi var! demiştir. 
Bunun üzerine komutan se-

dirin altında kalmanın artık 
faydasız olacağını düşünduğün-

den elinde tabancasile ortaya 
çıkmış ve kinadr nazarlarla 
kendisine bakan maznunları 

dışarı çıkararak nezaret altına 
aldırmışdar. 

- Cinayetin Durmuş ile Ali 
tarafından işlendiği üzerinde 

köy halkında umumi bir ka
naat vardır. Çünkü maktul 
Süleyman, Durmuşun kız kar
deşile nişanlı olduğu halde 
kızı Çakal Ali kendi ofluna 
almak istiyordu. Durmuş da 
bunu arzu ediyordu. Fakat kız 

ve kı:rın anası Süleymam 

istiyorlardı. 

Durmuşta anası ara

sındaki bu istek ayrılığı 

ise altı baş devenin yü-

zündendir. Kocakan-

nın altı devesi vardır. 

Bunları düğünden sonra 

Süleyman işletecekti.Dur-

muş tenbel ve başkala
rının sırtından geçin-

meyi isteyen bir adam
dır. Kız kardeşi Alinin 

oğluna veri!irse deve

lere kendisi sahip ola

cak, zaten kayın pederi 
olan Çakal Aliye daha 

ziyade yaklaşmakla baş

ka menfeatler temin 

edecekti. 

Vak'a günü akşamı 
Süleyman babasına si
ıara almak için kahveye 
gitmiş, ondan sonra bir 
daha eve dönmemiştir. 
Ertesi günü onun köyü
nün kenarında ölü ola
r;.k bulunduğu karakola 
haber verilince jandar
ma, telefonla Tire komu
tanlığını vak'adan ha
berdar eylemiş, fail veya 
faillerin meçhul olduğunu 
da biJdirdiği için komu
tan Halit Andaç Yeni
oba köyüne ait vukuat 
d Maznunlar cinayeti osyesinde kayıtlı bulu-
nan iki sabıkalıdan şüp- ... ş.imdılik inkar etmekle 
he ederek savaman irfan Öidiiriilen Siileymall beraber zaman ve me-
Türe ile vak'a mahalline git- lamışken Durmuş ona : kan ispat edememekte-
miştir. - Beş dakika ıçın sus 1 dirft:r. Arhk işin iç yüzünü 

Deveci Durmuş ve Çakal Ali Dedikten sonra bir kibrit ça- alana çıkaracak olan ancak 
adlarını taşıyan bu iki sabıkalı karak komutanın gizlendiği mahkemedir. 
yı köy karakolu da ayni şüphe sedirin perdesini kaldırmış ve H. OUnay 

........... i;p~~y~·~r;··~·;;iy~·ı··kütiidü;·········· .. ·r v~·;ş·~~~·d~· 
Hergiin 50,000 amele Komünistler 

grevcı·lere ı·ltı·hak edı·yor tevkif edildi 
Üarşova, 1 (Ö.R) - Varşo-

Madrid, I (Ö.R) - Maden amelesinin grevi korkunç bir şekil va civarında Kovnoda, bütün 
almaktadır. Grevcilere bergün daha 50000 grevci katılmaktadır. Komünist faaliyeti ğörülmüş, 
Bunların fabrikalara doğru gitmeleri menedilmiştir. Şimdiye ka- 60 kişi tevkif edilmiştir. 
dar hadise çıkmamıştır. Katalonya valisi grevi gayri kanuniğ Diğer taraftan garbi Okran-
ilan etmekle beraber karışıklıklardan korktuğu için işçi sindika- ya meclisi azasından 16 kişi 
Jarının mümessilleriyle müzakereye girişmeyi kabul etmiştir. iki seneden altı seneye kadar 

Barselon, 1 (Ô.R) - Barselon çevrenlerinde umumiyetle bil- varan cezalara mahkum edil-
dirildiğine göre ispanyada vaziyet çok vahimdir. Dünkü Kortes mişlerdir. Lemberg'te işsizler 
celsesinden sonra ise vaziyet açıkça tehlikeli bir şekil almıştır. birliği binası önünde tezahürat 
Bir askeri diktatörlükten bahsediliyor. yapıldı. l.Jç yaralı vardır. 

B. Şuşnig 
••••• 

"Militarist değiliz 
Kimsenin topra
ğında gözümüz 
yok,, demiştir. 
Viyana, 1 (Ö.R) ·- Mecburi 

iş teklifini tesis eden layihayı 
diyet meclisine verirken şan
sölye Sihussihnig söylediği 

nutukta Roma anlaşmaların
dan bahsetmiş ve demiştir ki: 

" Roma protokolunu imza 
eden üç devlet yeniden bu 
anlaşmaya bozulmaz bağlılıkla
nnı teyid etmişlerdir. Çünkü bu 
anlaşma si yal, ekonomik \ e 
kültürel her sahada kendilerine 
müsaittir.,. 

Sonra Avusturyanın iç vazi
yetini tahlil eden şansölye: 

- Kimse bizi militarist ol .. 
makla ittiham edemez, demiş
tir. Kimsenin toprağınde gözü
müz yoktur, Meccburi i'i 
mükellefiyeti kudretli ulusa, 
silahlı veya silühsız, hiikümetin 
gayetlerine yardımcı olmak im
kanını veriyoruz.,, 

Kanunun birinci maddesine 
göre 18den 42yaşına kadar her 
Avusturya vatandaşı umumi bir 
iş hizmeti yapmağa mecburdur. 

ikinci maddeye göre iş mü
kellefleri bir muayeneden ge
çecekler ve kabiliyetlerine gö
re muhtelif iş sınıfJarına ayrı· 
lacakbr. 

Norveç 
Kadınlarına yeni 

haklar ve:fildi 
Oslu 1 (Ö.R)- Norveç meb'

usan meclisi, kadınlara bütün 
idari memuriyetlere ıirmek 
hakkını veren kanunu 38 reye 
karşı 65 reyle kabul etmiştir. 
Şimdiye kadar kadınlar yalnız 
hariciye memuriyetlerine, ordu
ya ve kiliseye alınmıyorlardı. 

Kudüste ihtiyat 
tedbirleri alındı 

Kudüs, 1 (Ö.R) - Musevi
lerin paskalya bayramında ge
çen sene çıkan kanııklıkların 
bu sene tekerrür etmemesi için 
hamursuz bayramı arefesinde 
polis kuvvetlerine yardım için 
şehre askeri kuvvetler getiril
miştir. Arablar, silah taşınmas 
sanı meneden beyannameleri 
dıvarlardan koparmışlardır. 

Yalan haber 
Londra 1 ( Ö. R ) - Kahi

reden 11 Deyli Meyi ,, gazete
sine bildirildiğine göre Başba
kan Ali Mahir Paşa Mısır ve 
ltalya arasında bir ademi teca
vüz paktı imza etmek üzere 
müzakereye girişildiği hakkın
da bazı gazetelerin verdikleri 
haberin esassız olduğunu bil
dirmiştir. 

Ev ve Büro mobilyaları 
10 TAKSiTTE 

ÖDENİR 
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Kayo 
• 

" er ·ayın duvarları 
Fransa iizeriııe çök

ıııiiştür'I, diyor 
Bütün anlaşmazhkların 
sebebi ekonomik fakru

zarurettir 
Paris 31 ( A.A ) - Radikal 

sosyalist Republigue gazete
sinde eski başbakan ve Sena
to finans encümeni başkanı B. 
Callaux diyor ki : 

Fransanın, Fransız Alman 
meselesiyle dar zihniyetten iiri 
olarak meşgul olması Iazımgel
mektedir. Bütün anlaşmazlık

ların başlıca ıebebi ekonomik 
fakrü zarurettir. Binaenaleyh 
her şeyden evvel bütün millet
lerin ekonomik ve finansal bir 
iş birliği yapmaları İcab 
eder. Busı-ünkü siyasi güç
lükleri bertaraf ettikten son
ra başlayacak olan müza
kereler esnasında Fransada 
böyle bir iş birliği için kendi 
payını koymalıdır. Muhakkak 
olan birşey varsa o da her
hangi bir anlaşmanın anc.ak 
müsavi haklı milletler arasında 
vücuda getirilebileceğidir.Fran
sız devlet adamlarmın şunu 
bilhassa nazarıdikkata almaları 
lazımgelir ki, ıulh muahedeleri 
artık paslanmıttır. Bunların bü
yük bir kısmı şimdiden yıkıl
mıştır. Versay muahedesinin 
dıvarları ise, bu muhakkak in
hidamı görmek, itiraf etmek 
istemiyerek böyle bir binanın 
arkasında tahaffuz etmek için 
ısrar eyliyen Fransanın üzerine 
çökmüştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müzayede ile 
fevkalade 
büyük safış 

5 Nisan 936 pazar günü ôğ
Jedr.n evvel .aat 10 da Tram-

vay caddesi Sadık bey mevki
inde 687 No.lı Muammer beyin 
evinde maruf iki aileye ait fev
kalade lüks mobilyalar müzayede 
suretile sablacaktır. 

F evkalide lüks saray mamu
latı dokuz parçadan mürekkep 
oda takımı, Uç aynalı modern 
büfe, yeni bir halde lzmirde 
emsali bulunmayan A. Gvand 
markalı Alman piyanosu ve 
tabüreıi, tablalı 9 parça Av-

rupa mamulitından hezaran 
salon takımı, bronz birer bu
çuk kiıilik Avrupa mamulatın
dan iki adet iki direkli karyola 
maa ıomya, tekrar bir adet 
iki kişilik nikel karyola maa 
Şam İfi temsiyeJik, üç adet 
ikiıer kapılı aynalı dolap ceviz 
kabine üç aynalı iki beyaz kar
yola, birçok Avrupa yemek 
iskemleleri, kare anahtarlı ye
mek masaları, on iki adet deri 
iskemle, servant, duvar saat
ları, emsalsiz lüks Grandürla 
marka salon gramofonu ve bir 

çok plaklarile, ceviz şemsiyelik 
bir çok yağlı boya levhalar, 
maun şemine aynası, dokuz 
parça ipekli kanape takımı, 

yazı makinası, bir kişilik Av
rupa mamulatı nikel karyola, 
fevkalade zarif ve nadide elek
trik avizeleri, Jardinyera, do
kuz parça kadife oda takımı. 
ceviz saybur, yedi parça hasır 
kanape takımı, perdeler, kap
lan derisi, bahçe kanapesi, 
ipekli şezlong, poker masaları, 
komodinolar, vazolar, kuşlu ay
na, marüken bir kanape iki 
koltuk, etajerler, sarı işlemeli 
gayet şık mangal, sigara seh
paları ve birçok taban hahları 
kilim ve seccadeler vesaire. 

Ayni zamanda ev icara ve
rilecektir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
F1rsat arttırma salonu 

Aziz Şınık Telefon 2056 

il:! lifsan 19;.-:s~ 
,!mıılm ______ _ 

1 
Okurların :::::::::::: 

............... oı·ıeklar·ı 
•• 1 ••• 1111il11 .. 1 

' Liman inhi .... arını 
tarifesinden 

şikayet 
Ticaretin son senelerdeki 

vaziyeti göz önündedir. Reka .. 
bet adeta ince bir san'at halini 
almıştır. Memleketimiz tüccar· 
lan mahsulatımızı satabilmek 
için ne kadar çabaladıklarını 

ve hatta 5 - 10 santimi bile 
nazarı itibara aldıklarını düşün· 
mtk lazım gelirken bugün Li
man inhisarı yeni tarifesile Ti· 
carete sekte verecek bir hal 
almıştır. 

Şimdiye kadar Avrupaya 
sevkolunan üzüm ve incirlerin 
beher tonundan 70 kuruş al· 
makta idi. Şimdı ise bu usulil 
tcrkederek konşimento muhte
viyatı 1450 kilodan aşağı olursa 
tonundan almayıp konşimento 
başına bir lira tahmil ücreti 
almaktadır. Bilhassa Almanya 
ve lskandinavya ile yapılan 
ticaret hemen hemen bak
kaliye mahiyetini almuştur. 

10 ve hatta 5 kutu alan tica
rethaneler pek çoktur. lzmir· 
deki bir tüccar bir vapura l 000 
kutu yükler ve bu 1000 kutu· 
nun sıkleti 15000 kilo olduğu· 
na nazaran tahmil tabliyeye 
1050 kuruş vermesi lazım ge· 
lirken Tüccar bu mallar için 
40 konişmento aldığından do· 
layı Tahmil Tahliyeye beher 
konişmento 1>aşına 1 liradan 40 · 
lira vermek mecburiyetinde 
kalıyor. Bu partiler daha ufak 
olduğunu da nazan itibara alı-
nır ise 15 ton mal için 60 ve 
hatta 70 lira tahmil ücreti 
verir ise bu malı kaça satabilir 
ve nasıl rekabet eder. 

Kumpanyalar lzmirden Ham
burga 15 tonu 90 Jiraya nak-
lederken liman inhisarının şat
tan vapura 16 ton tçin 60 ve 
hatti 70 lira istemesine karşı 
hayret etmemek elden ielmez. 

Bizim bildiğimiz Liman Inhi
sarmın gayei teşekkülü ticare· 
tin hukukunu siyanet etmesi 
lazım geHrken siyanet değil, 

bilakis bu suret hart~keti tica· 
rte darbe indirmek değil mi-
dir? • 

Bu halin iktısadiyatla yakınen 
-alakadar olan Ekonomi Ve-
kilimizin gözünden kaçmı
yacağma imanımız vardır. Key
fiyetin muhterem gazeteniz 
ile nazan dikkatı celbetmesi 
hususundaki yardımınızı dile-
rim. 

Gümrük komisyoncusu 
Celal Erman ------

Zağreb'de kanlı 
karışıklıklar Ç!ktı 

Belgrad, 1 (Ö.R) - Pravada 
gazetesi Zağreb'de çıkan kanlı 
karışıklıklar hakkında tafsilat 
vermektedir. Hırvatlar ve Ko-
münistler tarafından çıkarılan 
kargaşahk kanlı vuruşmalara 
sebebiyet vermiştir. Karışıklığı 
çıkaranlar bir silah mağaza
sınshücum ederek 40 tüfek ve 
50 tabanca almışlardır. Bunlar 
şehrin caddelerinde barikadlar 
kurmuşlar ve bazı mağazaları 
yağma etmişlerdir, Nihayet 
asayiş iade enilmiştir. 

Dikili ihtilası 
18,000 lirayı ihtilas suretilc. 

zimmetine geçirmekle suçlu 
Dikili muhasebei hususiye me
muru Süleyman Naci ile vazi
felerini ihmal etmekle suçlu 
hususi muhasebe Izmir başka
tibi Hilmi ve arkadaşlarının 
muhakemelerine dün Ağırce
zada devam edilmiştir. 

idarenin vekili, mahkeme ri
yasetine bir istida vermiş ve 
maznun Suleyman Nacin:n yeni 
bazı ihtilasla r• daha meydana 
çıkmış olduğunu bild irmiştir. 
Mahkemece şehriye cedvelleri 
üzerinde ehlivukuf tarafından 
yeniden tedkikat yaptırılması, 
mal müdürlerine aid bazı vazi
felerin sorulması kararlaştmla
rak ı_nuhakemenin devamı baş-



Müslümanların 13 Anası Haftalık piyasa durumu 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: as Yazan: Tokdll /J1 

Muhbmmed kanaat verici sözlerle Ayşeye meram an-
latmıştı amma düşma~ları ~useviler bu~u. dediko.duya 

mükemmel bir vesıle, hır sermaye ıttıhaz ettıler 

Pamuk piyasası normal geçmiştir 
Zeytinyağı fiatleri yükselmektedir 

Nihayet annesine su:lanmağa 
ve öteye beriye açmağa baş· 
ladı: 

- Madam ki Muhammed 
beni almıyacakta, niçin Zeydle 
boşanmakhğum emretti beni 
böyle bırakmasın. 

Muhammedin kulağına vasıl 
olan bu sözler onu üzdli, et· 
raflıca düşündü. Boşanmayı ia
tiyen kendileri idi. Geçinme· 
leri kabil değildi, boşaıımalan 
onlan kurtarlDlfb. 

Ancak; Zeyd erkekti, onun 
orduda ve keneli yanında mevki 
ve sevgisi vardı. 

Fakat Zeyneb kadındı, bil
hassa kendi hala zadesi idi. 
Onun evlilik bayabndan bir ta· 
kını bnyük dllştıncelerle ayn
lışı ve kocalı bir kadın iken 
boşanmış kalışı Muhammede 
bir yilktü. Zeynebin ta küçük
lüktenberi kendisini istediğini 
likin bayii inkisanna uğrayıb, 
istemediği bir erkeğe yine 
kendi dileğiyle kan olduğunu 
ve onun kadınlık hi11iyab nok· 
tasından dilşlincelerini aklına 
getirdi, gönliinde bir eza 
duydu. 

Onu teselli etmek ancak 
kendi karılannın arasına al
makla .mümkün olacağı kanaa
tına kat'iyetle sahib oldu. 

Haber gönderdi. 
- Onu kanhğa alacağım! 
lfte bu haberdi ki Medinede 

büyük bit velvele uyandırdı. 
En bqta A.n~: 
- Ya MU•mmecll lbrahi-

min taonsı adına kasem ede
rim ki sen beni sevmiyorsun! 
Halbuki sen:n kanlannın içinde 
yalnız ben kız olarak varlığımı 
sana bahıettim. 

- Büyük söyliyorsun Ayşe! 
Günaha girme! 

- Niçin olsun MuhaıQmed, 
ben seni meşru etlerimden bile 
kıskanırım, bir de halazadeni 
almak istiyorsun. 

- Onu almaktaki dilşiince
nin neye müstenid olduğunu 
biliyor musun? 

- Hayır! 
- Halbuki senin bilmekliğin 

lazımdı. 
Evlitlık olarak aldığın ley

din karısı ve senin ltalazaden; 
eski ananaya göre sana ha
ramdır. Bunu mu bozmak isti
yordun? 

- Hem bu ve hem de Zey· 
nebin vaziyeti! 

Muhammed kanaat verici 
sözler ve delillerle Ayşeye me
ram anlatmıştı amma Medinede 
yaşayan düşmanları Museviler 
bunu dedikoduya mükemmel 
bir vesile, bir sermaye ittihaz 
ettiler. 

- Muhammed evlitlığının 
karısmı boşatıb evleniyor. 

- Muhammed onu eskiden 
severmiş. 

- Muhammetle Zeyneb söz· 
leşmişler. 

- Muhammed evlatlığının 
karısını alırsa bunca senedir 
süren itikad ne olacak? 

- Hem halasının da kızı .. 
- Küfrü görüyor musunuz! 
Ve bir sürü sözler, iftiralar, 

dil uzatmalar Medinenin içine 
olanca sür'atile yayılmıştı. Bu 
haberi duyan yakınlan bile; 
Ebubekir, Ömer, Ali, Talha şu 
ve bu arkadaş ve sc!habeleri 
bile birbirlerile müşavereye, 

baıbiballere, dertlefllleğe ko-

1'dcl"'-" 

- Baki Resul! Zeyd karı
sından bopnma emri verince; 
kastı onun kansım almak ol
duğu meydana çıkıyor. Palamut piyasası geçen baf· 

taki neşriyabımzda göıterdiii" 
mizin aynidir. ıstok ve mevru· 
dat azdar. 

ı 
din karısı Ommı Seleme; Üzüm fiatlerinin düşmesi Üzerine üzüm kurumu tekrar 
::~:m;:;ed~~~:lr:~~:n!: piyasaya çıkarak mubayaatta bulunmuştur 
Arab ilimi Ayşe ve diğer ka· Şehrimiz Ticaret ve Zahire hafaza etdiği takdirde fiatJerde 

biraz daha terakki umuluyor. - Fakat Muhammed bu de
rece fena düşünce sahibi de
ğildir, eveti Çocukluğundan· 
beri emin ve salim ve çok bü· 
yük bir insandır. 

- Şu halde bunda bir mak-

sad var. 
- Bunun üzerinde biz mü-

talea yüriitmiyelim, Muhammed 
elbet duymqtur. Duymadiyse 
duyacakbr. Mutlak bir şey söy
ler ve yahud onun vasıtasiyle 
Tannd~n bir emir ahnz .• 

Çok geçmedi, beklenen şey 
oldu ve Muhammed Allahtan 
şu emri aldığını söyledi: 

- "Evlithklarınızın boşadık
larını nikahlamak sizin üzeri
nize haram değildir".. Dh. · 

itirazlar kesildi, her kes sustu 
Ayıe tövbe istiğfar etti ve 
Zeynebin ıddet giinii bitmesi 
beklendi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

nlan ne kadar içlerinde kadın: borsasının 1936 yılı mart ayı-
hğın sızılı ve ezici ezası yaşasa nın 25 • 31 inci gUnll akpımna 
dahi Muhammedin Zeynebi al- kadar neşreylediği giindelik 
masına, miisliimanların analan borsa sabşlan listelerine göre 
arasına katmağa, kendilerine son haftayı teşkil eden yuka-
ef etmeğe boyun eğmiılerdi. nda işaretli tarihler içinde bor-
Çare bulamamışlardı. · sada sahlan etyanın isimlerile 

Zeyneb siislenmiş, ipek ku· satış mikdar ve fiyatlan aşa-
maşlar giymiıti, Muhammed ğıdaki gibidir: 
hiç vaziyetini bozmadan yine Madde ismi haftalık fiyat 
pamuk bir mintan, yine hediye Mikdar 
edilmiş bir hırka, yine meşin 
bir kuşak yine hurma dalından M.bağday 2t~ 
yapılma bir başbk ve Tayla- M.arpa 1193 
sanla Zeyneple evlendiği geceyi Mısır dan SO 
tes'id edici ziyafete çıkmıştı. Akdan 100 

Ziyafet çok basitti. Zeyne- Fasulya 9 
bin evinden gelen et yemek- Yulaf 178 
feri, Muhammedin çıkardığı Un Susam 162 
çorbası ve hurmalarla yerden Araka S 
sofrada sehabe nisbeten bol M.pamuk B.1630 
bol 'kann doyurmuşlardı. harar 28 

az 
5.50 
4.375 
5.625 
S.50 
8. 
3.7S 

21. 
8. 

40.50 

çok 
7.625 
4.50 
S.625 
5.50 
8.375 
4.SO 

21. 
8. 

42.SO 

Arabistan diyarında doğan Palamut M.ke. 43 480. 650. 
Muhammedin dini; henüz Sfir,. kilo 
yani, beni lsrail kavmının aki- ':{apağı M • .22344 42.50 50. 

Zeyneb kendisine gelen ha· delerinden hepsini kendi kab' , Çam fısbğı 1633 46. 51. 
berle doğan velveleye kulak ·ve emirleri içine daha alama·,. T.badem içi 1314 SO. 75. 
vererek Muhammed kadarken· mıttJ, almamıfh. , . Kab.bade~ .3882 13.125 13.125 
disinde de ıztırab duymağa . Sofrada, Sude, Ümmü Sele- Acı ba~emıçı 441 43. 61. 
başladı, anasımn boynuna; H f a ve Ayşeden başka Ka.cevız 2156 14.50 14.SO 

me, a as z · .. 25000 42 44 
günde belki beş, on kerre •cJiğer karılan da· erkeklerle eytınyağ'ı • · 
ablarak: · beraber otunib yiyorlar ve sıra " s.es 4450 41. 41. 

- Anal Bu hal eyi olmadı, 'geldiktçe görüşüyorlardı. Mu- ,, Yem 8200 40. 46. 
kusur ve kabahat ben~dir. hammed sofradan kalkbktaa' ,, Sah 25200 36.75 43. 

Anası onu her defasında tes· IO'Dra :Ayıe .. in biicresine gitti. " Lap 3000 43. 43. 
kin etti: Ayle bit koşeye ofurinut Sansar der.adı. 5' 1040 tost 

- Bunlar Allaliın yazılandır. .. .. d Tilki derisi 122 100. 145. 
~uşünuyor u. r.:.k 1 d · • 110 70 80 

insanların kaderleridir. Banla- _ N r Ayşe! ~ a erısı . • 
rın önüne geçmek kabil de- A en v~ a katkarak: Kunduz derisi 9 500. 500. 

yşe ayag F k d · · 54 275 280 
ğildir. Ancak Allahın bileceği - Hiç bir şeyim yok. Torsu erısı • · 
icı.tir. Alnına ne yazıldı ise - Haydi gel misafirlerin a~uşan " 5841 16. . 18. 
.. ! lncır hurdası ç 10 S.125 5.125 

o olur. Muhammed öyle demi· yanına 
? 

nn. ki bil ı _ Çok yalvarmm batım ' Haftalık borsa sabşlannı bu 
yor mu -~ün ° e ne er suretle topladıkl:an sonra isim-
g6rdli, neler çekti, hepsi Tan- ağrıyor. leri yukarıda i-retli madde 

· · - Sa ile L--m yıka Ayşe, r--
nnın ışı.. .,... lerden ihracat --•ım teıkil 

- Yani ana, ben Muham· ağrı geçer .. Senin başın be· _,,,,-edenlerin haftalık piyasa du· 
medin karısı olacak mıyım? nim başımdu. 

b b .. l rumlannı ayn ayn aşağıda 
- Onu da Tann bilir.. Ayşe hazin ir te essum e 

* Muhammede sokuldu, göğsüne giisteriyoruz: •• A 
Tanrının bildiği, emrettiği ve gömüldü. . rpa 

Muhammedin iatediainin yerine - Haydi Ayıe, yıka başını S h ft o- on a a içinde borsada 
geıdl.g .. i geee idi. Kırk yaıın· ben misafirlere gideyim.. ld sab ığını yukanda işaretledi-
d k. " el dul ve Muhamme· - Sollu Var- ı .. ! . .1 •• !.~~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n• ğioıiz muhtelif arpanın nev'i 

ŞarkspOr - Eşrefp_aşa ~~e miktar vefıatleri . şöy· 
Fiat 

Birleşerek ( Egespor ) kulübü v~e;;~ çu1v~ı 4~z75 J.~;5 
meydana geldi M. ,, 329 4, 50 4, 50 

kab h 
· d ,, ,, vadeli 750 4,375 4,375 

Şarkspor kulübü ile Eşrefpaşa Mura a eyetioe e: Y eltun 1193 
kulübü birleşmiş ve yeni doğan Muzaffer Oıren, ~· .Kem~l, 
kuliip (Egespor) ismini almıştır. Cemil Bayman seçılmışler~ır. 
Bu maksatla eve1ki gece Do· Egesporun umumi kaptanlıgını 

l 1 k h
. • d 'ki Belig Giritken yapacakbr. Bu 

ap ı uyu na ıye ocagıo a ı 
kulüb azalarının yaptıkları top· suretle lzmirde kuvvetli bir 
lanb hayli kalabalık ve beye- teşekkül daha vücud b'!llmuş 
canlı olmôıtur. Kongre başkan· oldu. Egesporun bu s~ne ~lma· 
lığına M. Kemal seçilmişti. sa bile • ge_lecek sen~ liklerı~ de 

Yeni kulübiin idare heyeti: kuvvetli bır mevcudıyet halıode 
Nazif Alpyörük, Cemal Gü- g&rüneceği şüphesizdir. 

müşege Eczacı Bürhan. Mustafa (Egespor) a movaffakiyetler 
ve Has~n Yamut. dileriz. 

••• 
Okul ve ulus 
Şehrimizde münevver bir 

mullim zümresi tarafından çıka· 
rıimakta olan "Okul ve Ulus" 
mecmuasının üçüncü sayısı ha
kikaten zengin yazılarla intişar 
etti. ilk ve orta okul ö~ret
menleri için çok faydalı malu
matla dolu olan bu mecmuada 
Hakkı Baha Paras'ın ideal 
tipler adlı bir tetkiki. Vedide 
Kemal Karadayı'nın Kendimize 
dair başlığı albnda bir hasbi
hali. Dr. Ferid Cemal'in dit 
lufzıaahbı• hakkında bir koa• 

Araba kazası 
Salhaned~ asansör önünde 

arabacı Ali oğlu Fethi idare· 
sındeki arabayı Mehmed oğlu 
Ruşene çarptırarak ve ellerin-
den yaralanmasına sebebiyet 
verdiğinden tutulmuştur, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
feransı ve diğer bazı mesleki 
tetkikler vardır. 

Muallimler için bir ya dımcı 
meslek mecmuası olan "Okul 
ve Ulus,, u okumak her mual· 
lime vazife olmalıdır. Bu mec
muamn yapmasa, lzmir muhiti 
~ ~k faydahcbr. 

Bundan bir hafta evvel ise 
borsada yerli neviden 300 çu
val arpa hazır ozarak kilosu 

: 4,5 ve keza aynı neviden fa
kat (sif lzmir) kaydile 566 çu· 
val mal da 4 kuruş fiatla sa
tılmıştı. 

Geçen senenin bu haftasın· 
da 3,375 • 3,70 kuruş arasında 
fiatlerle 137 çuval Uşak arpa 
ve 2,7S kuruşdan 200 çuval 
kalburalb idi mal arpa sabşı 
olmuşdu. 

Arpanın piyasa vaziyetinde 
geçen haftaya nisbetle son 
hafta içinde kayda yarar bir 
hal görülmemişdir. Y almz ge
çen haftaki neşriyatımızda da 
kaydetmiş olduğumuz gibi ha
vaların halihazır gidişi arpa 
mahsulünün idraki işini tehir 
etmek •ihtimalini hatıra getir
diğinden şu sıralarda mübayea 
hususunda göze çarpan bir 
istek ve hararet vardır, 

Taleb b ... ll pkliai _.. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada 

işi yaptldiğına dair borsa yü
kenlerinde bir kayıd görülme
miştir. Geçen hafta da durum 
aynı tekilde idi. Geçen yılın 
bu haftasında ise kilo!'u 5 ku· 
ruştan 18 çuval bakla satıp 
olmuştu. 

Piyasadan yaptığımız tahki
kata göre: borsada bakla mua
melHi olmamakla beraber da
hilden son hafta içinde lzmire 
gelmiş bazı ehemmiyetsiz bakla 
partileri perakende zahireciler 
tarafından sahn almmışbr. Ma
mafih salış yekunlan piyasa 
teşkil edecek bir miktara balığ 
olmamlfbr. 

Pamuk 
Son haf ta içinde borsada 

aabldığı usulen yukanda gösa 
terihniş olan pamukların nevi, 
mıktar ve fiat noktalarından 
müfredatı berveçbi atid'1: 

Nevi Mıktarı Fiah 
Balya Harar Az Çok 

Zeytinyağı 
Son haftanın muhtelif tarih .. 

lerinde borsada zeytinyağı üze
rine yapılmış olan işlerin ye
kunu yukarıda işaretlediğimis 
gibi 65850 kilo olup muhtelif 
nevilerden olan bu mallar arn 
ayrı fiatlarla sablmışlardır. 

Geçen hafta 25000 kilo sara 
malı 43 kuruştan ve ayni ne
viden fakat eski satış kaydile 
36,25-37 kuruş arasında fiat· 
larla 1653 kiloluk bir parti yağ 
da sablmışh. 

Geçen senenin bu haftasında 
23 kuruştan 17000 kilo sara 
malı zeytinyağı ile 22,75-23 
kuruş arasında fiatlarla 7000 
kilo sabunluk zeytinyağı sahfl 
olmuştu. 

Zeytinyağı satışlan geçen 
hafta da arzettiğimiz gibi gün 
geçtikçe tereffii etmektedir. 
Satışlann kısmı mühinri dahil 
içindir. ihracat tacirleri tara· 
fından mübayaat yapılmamak· 
tadır. Bursa linci 

hazır 1138 
,,vadeli 475 !~ ~ :; ~ Çekirdeksiz üzüm 
" 2inci 
hazır 17 40 50 40 so· 
bba .. oo 28 o..so tı 50j 
Yekiin 1630 28 

Bundan evvelki hafta içinde 
ise 41 - 42,5 kuruş arasında 
fiatlerle 1190 balya prese bi
rinci hazır, 42 buçuk kuruştan 
825 balya vadeli ve 42 kuruş· 
tan 58 balya kaba birinci ha· 
zır ki ceman 2059 balya ve 58 
harar pamuk alış verişi olmuş· 
tu. Geçen senenin bu hafta· 
sında İse 40 - 42 kuruttan\ 285 
prese birinci ve 36 • 40 kuruş
tan 38 balya prese ikinci pa· 
muk satışı olmuştu. 

Hafta içinde ise borsaya 
41,5 • 42,5 kuruş arasında fiat· 
!erle 1974 balya pamuk satışı 
not ettirilmişti . 

Pamuk piyasası geçen ve son 
haftelar içinde gayet normal 
geçmiş ve fiatlerde istikrar 
görüldüğü gibi alım ve satım· 
lar tatlı ve canlı bir şeki lde 
olmuıtur. 

Denildiğine göre gerek fab· 
rikalarla ihraca ~çılarm ve ge. 
rek. ispekülasyoncuların elinde 
halen fazlaca mıktar mal bu· 
lunduğundan işlerin önümüz· 
deki hafta içinde bir az gev· 
şemesi ihtinıali vardır. 

Palamut 
Son haftanın palamut işleri 

kentail 650 kuruştan 23 kental 
timak ve 480 kuruştan 20 
kental kaba palamuttan ibaret 
kalmıştır. 

Bundan evvelki hafta içinde 
ise borsada aşağıda işaretli 
palamut işleri olmuştu: 

Nevi 
Tırnak 
Kaba 
Rüfüz 
Yekun 

Kentali 
34 

1263 
347 

1644 

Fi. 
Az Çok 
640 640 
500 570 
375 375 

Geçen senenin bu haftasında 
kentah 430-455 kuruştan 362 
kental tırnak, 240-290 kuruştan 
835 kental kaba, 195-205 ku
ruştan 167 kental palamut sa-

··~ 

Son haftaya aid borsa ıün· 
delik satış \iste\erine göre bat· 
ta içinde horsada giinddik iti· 
barile aşağıda gösterilee üzüm 
satışları olmuştur: 

Satış tarihi Satış mıktan 
Çuval 

25 - 3 -936 154 
26 " " 263 
27 ~ " 265 
28 " " 289 
30 " " 35 
31 " " 182 
Yeküo 1188 

Bu suretle 1935 senesi çe· 
kirdeksiz üzümlerinin idrakin· 
den 31-3-936 akşamına kadar 
borsada 501195 çuval 4330 
torba çekirdeksiz üzüm satıl
mış bulunmaktadır. 

Geçen haftay~ ait haftalık 
satış mıkdarı ise 1336 çuvala 
baliğ olmuştu. 

1934 senesi mahsulünün id
rakinden geçen yılın bu tari
hine kadarki çekirdeksiz üzüm 
sataş yekunu bu seneki yekün· 
dan 206699 çuval ve 3194 tor• 
ba noksandır. 

Çekirdeksiz üzüm fiatJan son 
hafta içinde yeni düşkiinltikler 
göstermiştir: 

Tenezzül miktarı hakkmda 
bir fikir edinilmek için geçen 
haftanın son günü olarak ka· 
bul ettiğimiı 24-3-936 ve bu 
haftamn son günü olan 31·3· 
936 tarihlerine ait çekirdeksiı 
üzüm piyasa fiyatlarını aşağıda 
ayrı ayrı gösteriyoruz: 
24-3-936fiatları 31-3-936fiatları 
No. az çok az çok 
7 11 25 11 50 1 o 25 1 o 50 
8 11 75 12 25 10 75 11 
9 12 50 13 11 25 11 7S 

10 14 50 15 13 25 13 75. 
Şu rakamlara göre bir hafta 

zarfında piyasada husul bulan 
tenezzül miktan şu sdretle he· 
sa plan bilir:. 

T enezzü! miktan 
Numara az . çok 

7 1 1 
8 1 1 25 
9 1 25 1 25 

10 1 25 1 25 
Fiyatlann ıu vaziyette olma· 

!_ W/M 



ealltte~• 
L 

Zabıta haberleri: 
Kumar 

lsmetpaşa bulvannda Osman 
oğlu Osman ve Ethem oğlu 
Halid zarla kumar oynarken 
tutulmuşlardır. 

Kaza 
Belediye temit:lik işleri ame

lesinden Mustafa oğlu Salih 
Mesudiye caddesinde idaresin
deki arabayı Nuri oğlu Musta
faya çarptırmış ve kasığı üze
rinden yaralamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sına rağmen haftalık folabş mik
tarı 3218 çuval ve 126 torba 
olarak toplanmıştı. 

Alakadarlar nezdinde yaptı
ğımız tahkikat neticesinde öğ~ 
rendiğimize .'?'Öre üzüm fiyatla
ranın son haftalar içinde gös-
terdiği gerilemelerin hariç is
tihlak piyasalarından yeni sipa-
rişler alınmamakta olmasından 
ileri gelmektedir. Avrupadaki 
istoklar lzmir piyasasından da
ha ucuz fiyatlarla satılmakta

dır. Bu münasebetle şimdilik 
yeni siparişler alınmamakta ve 
işler durgunluk devresi geçir
mektedir. 

Piyasaya çıktığı günden beri 
üzüm fiyatları üzerinde iyi te-
sirler yapan üzüm kurumu fi
yatlann düıme meyli göster
mesi üzerine bu hafta içinde 
piyasaya tekrar çıkmış ve 11,25 
12 kuruş arasında fiyatlarla 
328 çuval üzüm satın almıştır. 

YENi ASIR 

Emliki milliye mUdUriyetinden t 

~nN~ L~ 

.~ Mf@#WJiO!!W~ .. 

Borsa Haberleri 
~ DUn Borsada 119 ikinci Karantina mahallesinin Mısırlı caddesinde eski 

6-3 şimdi 190 taj No. lı evvelce boyahane timdi ev 175 
~flar 120 Karataı Salhane Şetaret S. 3-6 eski 18 taj tahriri 

UzUm nüfusta 13 taj numara konan ev 65 
Çu. Cinsi Fiat 121 Karantina Mısırlı caddesinde 296 eıki ve timdi 180 
229 Üzüm kurum 11 25 12 taj numaralı fınn 120 

79 inhisar idar 6 50 7 50 1 122 Asansör Ustünde üçüncü Karataş mahallesinin Ku-
17 Ş. Rıza halef 13 13 50 
12 Keten izzet 11 12 yumcuyan nam diğer Komiser lsmail S. 34 eski 14 
14 M J Taranto 12 50 12 50 taj numaralı 51,50 metre murabbaı bir oda bir ha-
351 Y ekün 1 yab müştemil ev 

501265 Eski satış 123 Reşadiye mahallesinin Yeniçay nam diğer Teced-
501616 uumi satış düt S. 21 numaratajb 89 metre murabbaı bir oda 

Zahire bir hayat ve bir avluyu müştemil ev 
Çu. Alıcı Fiat Ü 
455 Buğday 6 50 7 37 124 çüncü Karataş eski Dikran şimdi iman S. 23 nu-
132 M darı S 50 5 50 maratajlı iki oda mutfak havluyu müştemil ev 40 
144 Susam 21 21 153 Üçüncü Karataş Çizmeci Ali S. eski 10 taj 4 ev 175 
176 balye pamuk 42 42 25 Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 1ı 5311 ki. ka. ceviz 12 50 13 tertip tasfiye vtsikasiyle ödenmek üzere on beş gün müddetle I 

Eski sabş arttırmaya konulmuştur. lhales! 16-4-936 perşembe günü saat ı, 
Bugün şube kitabetine not 

ettiriJen ve henüz vizite edil- 16 dadır. Alıcıların milli emlak müdüriyetine müracaatları. 
memiş olan pamuk satışlarJ: 2, 11 788 (694) 
75 Balya pamuk 42 42 ,~ ~ ' 

• Para Piyasası • D o y ç e O r i ya n t b a n k 
1 4 1936 DRESDNER BANK ŞUBESi 

Alış Satış IZ1'1iB 
Mark 50 20 50 60 MERKJi:Zl : BRRLlN 

90 

70 . 

. • . , '-· - .c,,~.~-- • . • - . 

İsterlin 621 50 623 50 Almanuada 175 Şubesi Mevcuttur 
Fr. Frangı 8 28 8 30 Set ınaye ve ihtiyat RkQePi 

165,000,000 RayhAmark 
Dolar 79 80 79 40 Türkiye<le ŞnbeJeri: lSTANRUIJ 'Çf' lZ~l IH 
Belga 21 27 21 50 l\lısırJa Şahcleri : RA Hl RE ve ISK.ENDERtr E 
İtalyan lireti 9 95 9 97 Her türlii banka moamelatnı ifa ve kabul eder 
İsviçre Fran. 40 87 41 20 c ALMA NYA])A seyahat, ikamet, fabeil ve saire i9ln 
Florin 85 30 85 50 ~hvPn ~~nitl~ l~ROT8TRR1\fARK Al\tılır. > ( h-1) • 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr.Şilini 23 37 23 87 . . . 

, . - . . . ' 

inhisar idaresi bu hafta için- • 
de borsada üzüm mübayaa et
memiştir. ÇOCUK 

HASTALIKLARI 
l\ l ÜTEHASSISl 

.~::, 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

incir 
Hafta içinde kiJosu 5, 125 

kuruştan yalnız 10 çuval hur
da muamelesi olmuştur. Piyasa 
durumunda yazıJmağa değer 
bir şey yaktur. 

Buğday 
Hafta zarfında borsada satıl

dığını yukarıda işaretlediğimiz 
buğdayların nevi, miktar ve 
fiatlan aıağıda ayrı ayn göste· 
rilmektedir : 

Nevi 

Uıak sert 
Yerli sert 
Cumur 
Diyaribekir 

sert 
Diyaribekir 
karanfilli 
Urfa sert 
Urfa çürük 
Çanakkale 
Malatya 

miktar fi atı 
çuval az çok 
250 7,375 7,625 
259 6,75 6,75 
85 7,00 7,00 

150 6,75 6,75 

120 6,625 6,625 
374 6,50 6,625 
116 5,00 6,00 

170 6,9375 6,9375 

mahlüt 600 6,875 6,875 
Birecik ıslak 18 5,50 5,50 
Yekün 2117 

Bundan bir hafta evvel ise 
borsada 7470 çuval muhtelif 
buğday satılmış ve fiyatlar 
6,25 ile 7,8125 kuruş arasında 
bulunmuştu. 

Haftalık buğday piyasasında 
geçen haftaki faaliyet görül
memiş olmakla beraber fiyat
larda göze çarpar bir değişik
lik olmamıştır. Piyasanın yeni 
mahsulün idrakine kadar bu-
günkü durumunu muhafaza et
mesi ihtimali kuvvetlidir. 

Sair zahireler ve 
hububat 

Sisam ve pamuk çekirdek
leri fiyatı müstesna olmak üze
re diğer zehair ve hububat 
fiyatlarile piyasa durumlarında 
kayde şayan bir şey yoktur. 

Geçen haftaki ncşriyatımızda 
zikrettiğimiz gibi yag istihsali-
ne yarayan maddeler fiyatla· 
randa kuvvetli yükselm~ler ha
sı] olduğu gibi daha fazla iler
lemeler olması da · kuvvetle 
muhtemeldir. 

Son günlere kadar 2,75 ku
ruştan satılan pamuk çekirdeği 
fiyatlarında ahiren 3,5 kun1şa 
kadar fiyata rast landığı gibi 
ny başlarında 17 kuruşa satı
lan sısam fiyatları da halen 
21 kuruşta ve tereffüe meyyal 
bulunmaktadır. 

Şimdilik piyasada yazılmağa 
değer başkaca yenilikler yoktur. 

Abdi Sokullu 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalannı 

her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın

daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S.7) (3601) 
' ' 
--~-----

Doktor 

Kemal Şakir 

rırım. 

Doktor 
Ramiz GUndoğdu 

Ödemiş 
(670) • 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) ·-------

Beyoğlunda Brlstol otelinde .. . 
..... # At,.4.-..:. 

~irkecide Osmaniyeotelinde 
:'·" • : .. : ' t ., 

Her iki oteJin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
eYlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkaladeliklerc ilivetcn fiatlar 
mütbi~ ucuzdur 

. . .. . • i ; 1 • 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) -! ..................... . 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

I\ıluzaHer Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak Beyler 
hamamı karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 1 1-13 (671) 

a Nlian 1eae 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. İnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaşhrır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu • İstanbul . -
Güzel Yüz 

r.77../.7.X7..7.7.7.7.77.77..7.7.72.X7LZ7.:J 

için ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
rz7.7JJJ..7..7.Y.7.7..7.7.7~J..LFLXUZ'I 

DAIMON 
Yıldırım marka pil ve elektrik cep lambaları 

lzmir ve havalisi umumi deposu: Suluhan civarında 
Anadolu Hurdavat mağaıası Ödemişli 

Hüseyin ffüsnü 

Ticarethanesi 
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• • F ratelli Soerco 
A 

Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

z~e & Co. 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
SA TURNUS vapuru elyevm 

iimammızda olup 28· 3-936 da 
Anvers, Rotterdam. Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yiik alacaktır. 

HERCULES vapuru 6-4-936 
da geJip 11-4-936 da Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
AQUİLA vapuru halen lima

nımız.da olup Anvers. Rotter~ 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük atmaktadır. 

ANGORA vapurn Hamburg 
Bremen ve Anversten yük 
çıkarmıştır. 
S. A. Royale Hongroise de 
Nav)<Yation Fluviale et Maritime 
DUNA vapuru 10 nisanda bek
leniyor .galatz,Belgı ad,Budapest 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

1 
FLAMINIAN vapuru 23 mart
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yük alacakhr. 

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpool ve Svan
sea'dan gelip tahliyede bulu
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Li~erpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak. GANYMEDES vapuru 8-4-

936 da beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas 
V arna ve Köstence limanlan 
İçtn yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXMOOR vapuru 12 nisanda 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacakhr. 

GRODNO vapuru mart ni
hayetinde Londra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak, ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull için yük alacakbr. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 
~-----------~~---------~ 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 

DIS. AIS Spanskelinjen 
Oslo 

NOT : Vilrut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

tarihine kadar Anvers-Rotter
~am-Amsterdam ve Hamburg 
lımanları için yük alacaktır. 

BAY ARD motörü 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, Iskenderiye 
Dieppe ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

.: .................... . 
SVENSKA ORIENT Linien 

ROLAND motörü 29-3-936 
tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hambmg, Copenhage 
Dantzig , Gdynia, Goteburg, 
?.slo ve Iskandinavya limanlan 
ıçın yük olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
HGamb_urg, Copenhage, Dantzig 

dyn1a, Goteburg, Oslo ''e 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 
SERvıc MARITıME ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 16-4-
936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Barselone 
hareke"t edecektir. 
PELEŞ va~uru 21-5-936 

da gelib 13 - S - 936 da Pi
re, Malta, Marsilya ve Bar-

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

celone hareket edecektir. 
ALBA JULIY Avapuru 7-6-

936 da beklenmekte olup 8 6 ... 
936 da Pire, Malta, Marsilya 
ve Barcelone için yük ala-

cakhr. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihJerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESİ 

HİLAL ECZANESİ 

HıR NEVi FENNi GÖZLÜK 
Altm, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer· 

Çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, bütün optik alemin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlü
ğünden: 

lzmir ithalat gümrüğü müdüriyetinde dahili yangm tesisat. 

yaptırılacaktır. Bu iş 629 lira ve 98 kuruş bedeli keşifJidir. 2490 

say.ılı kanun hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 15-4-936 çarşamba günü saat 15.30 da yapılacak ve lz

ınir ithalat gümrüğünde olacaktır. Bu işi deruhte edecek istek

liler herhalde 936 yılında Ticaret sicilinde kayıdh bulunmaları 
ve bu işleri yapabildiklerine dair nafia müdürlüğünden tasdikli 

vesikalarını muayyen gününde behemahal eksiltme komisyonu

na ibraz etmeleri lazımdır. Bu işe aid keşifnamesi Nafia mü

dürlüğünce tasdikli olup dosyasmdadu•. 
istekliler her zaman yapılacak işi anlamak üzere sözü geçen 

müdüriyetin levazım ve ayniyat şefliğine müracaat ederek ma

lumat edinecekler ve bu işin keşifnamesini de göreceklerdir. Bu 

nıünakasa işine iştirak edecek crbabt sanat 0 o 7,5 hesabile 47 

lira 25 kuruş muvakkat pey ak~·esini Izmir ~thalat veznesi.ne y~
brıldığına dair aldıklan makbuzlarını ihalesı yukarda tayın edı
len günde behemahal eksiitme komisyonuna ibraz etmeleri mec· 

1 buri olduğunu erbabı sanatın malumu olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. Q-13 836 (695) 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnıı 

t.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo· 

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalt 

A R T 1 

BC>Y A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B AH A R AT deposudur TELEFON: 3882 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracah kansız ~~~~

romatizmah hastalara zayıf 
büyüyememiş çocuklara mi· 
de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERi'l
1 

Şif 
Eczanesi 

Hükumet sırası 

EMLAKi MiLLiYE MÜDÜRiYETiNDEN: 

99 Üçüncü· Karataş Taşçı Panayot şimdi zarafet S. 
10-2 eski 18 laj No. Ju bir oda bir mutbak 
taraça avluyu muştemil. 

Yu~arıda yazılı emvalin mülkiyeti peşin para veya ikinci 
tertip tasfiye vesikasiyle artırmaya konulmuş isede haddi 
Jayıkıyle talip zuhur etmediğinden On gün müddetle uzatılmasme 
karar verildi. 

ihalesi 9-4-936 Perşembe günü saat 16 dadır, Alıcıların Milli 
Em ak müdüriyetine müracaatları. 

847 (697) 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır! 

Vücudunuzun g rip, nezle, baş ve diş 
ağrısı , kırıklık, sinir, adele 

bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor· 

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, RadyoJin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir .Her eczanede buluour.Fiah 7,5 kuruştur 

• .. ,.. su; 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer Jiaı
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirli 
olursunuz 

M.TevfiksAYKENT 
Elektrik, telefon ve malze

meleri deposu Ve Simens 
fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar rı - 79 

Tel. 3332 

•• • 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumaş 

LÜKS VE 
.., 

SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

···········~········································· : l~AZE TEMiZ UCUZ .......... ~ 
. -

llAC ~ . 
HAMDİ NÜZflET ~ 
Sıhhat Eczanesi ~ . . . . 

BAŞ DURAK ~ 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısmda ~ 

.•............••........•.......•....•.........• : ••••••••••••••••••••••• 




